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RESUMO 

 

 

A dissertação tem como temática a construção de subjetividades uma mulher que se encontra 

em regime carcerário na cidade de Natal/RN. Como questões norteadoras da pesquisa, 

perguntamos: Como se traduzem, na materialidade linguístico-discursiva, focos de resistência 

de uma apenada face aos dispositivos disciplinares reguladores de suas condutas, em 

específico condutas afetivas e sexuais no presídio? Como se entrelaçam as relações de poder e 

a constituição subjetividades da presidiária diante de práticas discursivas institucionalizadas? 

Objetiva-se: analisar na narrativa de uma apenada focos de resistência ao poder disciplinar na 

medida em que se envolve em relacionamentos afetivos e sexuais na instituição penal; 

investigar e problematizar formas de subjetivação  de uma apenada mediante os efeitos de 

poder que transitam no Complexo Penal Dr. João Chaves; e examinar de que maneira a 

presidiária, inserida em um regime de normalização, se utiliza de estratégias discursivas a 

partir das suas práticas sócio-afetivas para constituir suas subjetividades. A pesquisa se 

inscreve na área de estudos da Linguística Aplicada, é de natureza qualitativa de abordagem 

sócio-histórica, com procedimentos etnográficos. Como aporte teórico, articularemos 

conceitos foucaultianos como relações de poder, normalização e focos de resistência 

(FOUCAULT, 1979) a fim de averiguarmos como as condutas propostas pelas práticas 

discursivas que circulam na instituição penal em questão agem sobre o corpo e sobre a própria 

vida da apenada. Os resultados desta dissertação demonstram que as subjetividades da 

apenada são produzidas pelas experiências que são constituídas por meio de focos de 

resistência face à coerção prisional. Isto é, a presidiária busca estratégias sócio-afetivas por 

meio de contatos interpessoais possibilitados pela visita social negando uma suposta posição 

de subalternidade ante as possíveis práticas de controle da instituição. Seus discursos estão na 

contramão de uma eternização do arbitrário (BOURDIEU, 2005), uma vez que seus 

posicionamentos apontam para uma desessencialização de verdades afetivo-sexuais 

estereotipadas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres apenadas. Afetividades. Sexualidades. Normalização. 

Resistência. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Cette dissertation a pour thème la construction des subjectivités d’une femme qui se trouve en 

régime carcéral dans la ville de Natal/RN. Un certain nombre de questions orientent notre 

recherche: Comment s’élaborent, sur le plan de la matérialité linguistico-discursive, les foyers 

de résistance d'une détenue face aux dispositifs disciplinaires régulateurs de ses conduites, et 

en particulier de ses conduites affectives et sexuelles dans la prison? Comment s’entrelacent 

les relations de pouvoir et la constitution des subjectivités chez la femme emprisonnée devant 

des pratiques discursives institutionnalisées? Nous avons pour but d’analyser, dans le récit 

d'une détenue, des foyers de résistance au pouvoir disciplinaire, dans la mesure où elle 

entretient des relations affectives et sexuelles dans le cadre de l'institution pénale; de 

rechercher et de problématiser les modes de subjectivation propres d’une détenue, par 

l’observation des effets de pouvoir qui existent dans le Complexo Penal Doutor João Chaves, 

et d’examiner de quelle manière la femme incarcérée, soumise à un régime de normalisation, 

se sert, à partir de ses pratiques socio-affectives, de stratégies discursives visant à constituer 

ses subjectivités. La présente recherche s’inscrit dans le domaine de la Linguistique 

Appliquée, elle est  de nature qualitative et privilégie une approche socio-historique, avec des 

procédés etnographiques. Pour ce qui est de la base théorique, nous avons articulé des 

concepts foucaldienne tels que les relations de pouvoir, la normalisation et les foyers de 

résistance (FOUCAULT, 1979), afin de vérifier comment les conduites proposées par les 

pratiques discursives qui circulent dans l'institution pénale agissent sur le corps et sur la vie 

même de la femme emprisonnée. Les résultats de cette recherche montrent que les 

subjectivités de la détenue sont le produit des expériences qui sont constituées par les foyers 

de résistance face à la coercition carcérale. Cela veut dire que la femme détenue cherche des 

stratégies socio-affectives à travers des contacts interpersonels qui sont rendus possibles par la 

visite sociale, niant ainsi une prétendue position de subalternité face aux éventuelles pratiques 

de contrôle exercées par l'institution. Ses discours vont à contre-courant d’une « éternisation 

de l’arbitraire » (BOURDIEU 2005), étant donné que ses prises de position indiquent une 

désessentialisation de vérités affectives et sexuelles stéréotypées. 

 

MOTS-CLÉS: Femmes emprisonnées. Affectivités. Sexualités. Normalisation. Résistance. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Tomar a temática desenvolvida por este trabalho nos permite questionar e refletir 

acerca da garantia de alguns direitos prescritos às mulheres apenadas. A partir do 

desenvolvimento desta dissertação procuramos obter uma maior oportunidade de transver 

experiências até então pouco exploradss na área das Ciências Humanas e Sociais, em especial 

na área da Linguística Aplicada. Ademais, tentamos aqui propor uma forma, dentre várias 

outras, de desenhar, junto com a nossa colaboradora de pesquisa, subjetividades concernentes 

a afetividades por meio da sociabilidade no presídio Dr. João Chaves. Para isso, articulamos 

conceitos foucaultianos como normalização, relações de poder, disciplina e focos de 

resistência a fim de investigarmos como as condutas propostas pelos discursos propagados 

pela instituição penal em questão agem sobre o corpo e sobre a própria vida (FOUCAULT, 

1979) da apenada. É importante destacar que não tínhamos interesse em tomar como um 

entorno focalizador as práticas criminais da apenada, uma vez que intencionávamos investigar 

as suas práticas afetivo-sexuais no cotidiano prisional. 

Compreendemos o discurso como regularidades que formam as práticas 

discursivas e, a partir dessas práticas, entendemos o indivíduo como protagonista de suas 

ações. As práticas coercitivas existentes no presídio Dr. João Chaves são rotas comuns a 

qualquer instituição da nossa sociedade. Sabemos que tais práticas produzem sentidos ao 

mesmo tempo em que constituem subjetividades. Entendemos o presídio como um locus 

situado historicamente e que aloca sujeitos diversos. É importante destacar que desenvolver 

uma pesquisa nesse presídio nos permitiu (re)inventar determinadas verdades cujos efeitos de 

sentidos são produzidos em um momento, em um espaço e com sujeitos sócio-historicamente 

situados. A partir desse arquivo específico, investigamos em práticas discursivas 

institucionalizadas as relações de poder existentes, bem como os focos de resistências 

desenhados pela nossa colaboradora enquanto pertencente à instituição penitenciária em 

questão.  

Dessa forma, pesquisar o complexo penal Dr. João Chaves é trazer à tona as 

rotinas, as regulamentações, as estratégias vivenciadas pelas apenadas que lá residem e, a 

partir do nosso suporte teórico-metodológico, traçamos dispositivos analíticos para pôr em 

execução a nossa temática: a constituição de subjetividades de uma apenada face às suas 

práticas afetivo-sexuais. 
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Objetivamos, com nossa investigação, não encontrar verdades nem respostas 

concretas acerca do tema proposto, mas fornecer elementos que apontem reflexões e possíveis 

interfaces entre os saberes e as práticas discursivas que circulam no contexto investigado. 

Com essa pesquisa, visamos colocar à tona problematizações que vão além das 

verdades ditadas pelo rigor científico de estudos meramente positivistas: encaramos o saber 

como um elemento que investiga as condições históricas e existenciais do sujeito tomando 

sempre o discurso em relação às práticas. É necessário que compreendamos os discursos 

como inseridos num processo de acontecimento social, histórico e político dos sujeitos 

(PORTOCARRERO, 2009).   

Atualmente, a política carcerária brasileira é regulamentada pela Lei de Execuções 

Penais (LEP), lei de nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Essa lei determina como deve ser 

executada e cumprida a pena de privação de liberdade e restrição de direitos. De acordo com o 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), em conformidade com a Constituição 

Federal Brasileira de 1988 com o Código Penal e com a Lei de Execuções Penais, os 

estabelecimentos prisionais do Brasil são administrados considerando o sexo, o tipo de regime 

de pena privativa de liberdade e o número de vagas. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 5, inciso XLVIII, 

ressalta que “a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza 

do delito, a idade e o sexo do apenado”. No mesmo artigo, inciso XLIX, afirma-se ainda que 

“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Em relação aos tipos de 

regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, a LEP, em seu artigo 110, define que 

“a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto”. O Código 

Penal Brasileiro, em seu artigo 33, § 1º, considera três formas de cumprimento da pena: 

 

 

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança 

máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução 

da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. 

 

 

Historicamente, destinou-se aos “condenados” o confinamento em um regime 

carcerário. Mediante utilização de diferentes dispositivos, dentre outros sistemas de registros, 

a prisão funciona como locus privilegiado para a instauração do modelo panóptico que 
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mantém o detento sob “vigilância e observação, segurança e saber, individualização e 

totalização, isolamento e transparência” (FOUCAULT, 1987, p. 209). 

O II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (doravante II PNPM) sugere 

formas de enfrentamento da violência contra as mulheres
1
. O referido documento evidencia, 

ainda, que as práticas de violência atingem homens e mulheres de forma distinta. Em relação 

aos homens, tais práticas ocorrem, geralmente, em espaços públicos; quanto às mulheres, as 

práticas de violência acontecem, com maior frequência, em espaços privados, como o seu 

próprio lar, tendo como autores maridos e companheiros. Segundo o mesmo documento, 

desde a Convenção de Belém do Pará (1994) passou-se a considerar como formas de 

manifestação da violência contra as mulheres “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, 

que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 

público como no privado” (BRASIL, 2008a, p.96). 

No que se refere à violência contra mulheres em espaços públicos, evidencia-se 

aquela sofrida em unidades prisionais. No Brasil, conforme registro do II PNPM, existem 26 

mil mulheres encarceradas. Desse universo, 8.890 cumprem pena em regime fechado, e, na 

maioria dos presídios, além de não oferecerem assistência digna às detentas, como 

atendimento à saúde, as mulheres ainda não têm garantido o direito a visitas íntimas e ao 

exercício de sua sexualidade, principalmente a partir de uma orientação homoafetiva.
2
 

Conforme relatório final sobre a Reorganização e Reformulação do Sistema 

Prisional Feminino (doravante RRSPF), apresentado pela Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres (BRASIL, 2008b), mulheres apenadas são abandonadas e esquecidas por seus 

companheiros, seus familiares e pela própria instituição prisional. Além disso, as mulheres 

são cerceadas do exercício dos seus direitos sexuais, uma vez que, “em muitos 

estabelecimentos, [este] é encarado como falta grave” (BRASIL, 2008b, p.91). 

Com a presença e a legitimação de alguns movimentos como os feministas, gays, 

lésbicos, podemos verificar que, cada vez mais, alguns sujeitos que tiveram anseios e 

liberdades interditados passaram a ter, de certa maneira, uma voz possível de ser ouvida. 

                                                
1 Lei nº11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. A lei, no seu artigo 2° das disposições 
preliminares, prevê, entre outras ações: “a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção à 

violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas para o público escolar e para a sociedade em geral, e a 

difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres”; e “a promoção de 

programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com 

a perspectiva de gênero e de raça ou etnia”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11340.htm>. 

 
2 Segundo registro do relatório final sobre a reorganização e reformulação do sistema prisional feminino no 

Brasil (BRASIL, 2008b), o Estado de Pernambuco assegura o direito à visita íntima homossexual. 
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Apesar disso, diante de tantas lutas legitimadas por instituições governamentais e das próprias 

militâncias de determinados grupos organizados para uma efetiva equidade na questão de 

gênero, questionamo-nos sobre a garantia ou não dos direitos tão propalados nos documentos 

oficiais como o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e a Reorganização e 

Reformulação do Sistema Prisional Feminino. 

Vivemos numa sociedade que parece querer invisibilizar cada vez mais certos 

sujeitos. Uma possível justificativa para que esse desencaixe de determinados sujeitos 

aconteça pode residir na não existência de um sujeito fundante, soberano e universal e que 

esteja presente em todos os lugares (FOUCAULT, 2006). Portanto, o sujeito que se mostra 

como o estranho, o dissidente, o anormal, é produto de uma normalização disciplinar 

(FOUCAULT, 2006, 2001; BUTLER, 2006, PASSOS, 2008). 

Diante de toda essa problemática de sujeitos que se encontram à margem
3
 numa 

sociedade de normalização, perguntamo-nos em que tipo de situação as mulheres apenadas se 

encontram no que se refere à garantia de seus direitos. Para esta dissertação, investigamos a 

constituição de subjetividades no exercício da afetividade e da sexualidade em 

posicionamentos discursivos de uma presidiária que se encontra em regime de privação de 

liberdade. Procuramos, na sua narrativa, apreender focos de resistência na constituição de 

subjetividades mediantes aos efeitos de poder característicos de uma sociedade de 

normalização.  

Dessa maneira, formulamos algumas questões como forma de problematizarmos, 

então, de que maneira iríamos perscrutar o nosso campo de estudo: o complexo penal Dr. João 

Chaves. Questionamos: como se traduzem na materialidade linguístico-discursiva focos de 

resistência de uma apenada face aos dispositivos disciplinares reguladores de suas condutas, 

em específico condutas afetivas e sexuais no presídio? Como se entrelaçam as relações de 

poder e a constituição subjetividades da presidiária diante de práticas discursivas 

institucionalizadas? Objetivamos, a partir dessas questões, analisar, na narrativa da apenada, 

focos de resistência ao poder disciplinar na medida em que se envolve em relacionamentos 

afetivos e sexuais na instituição penal; investigar e problematizar formas de subjetivação de 

uma apenada mediante os efeitos de poder que transitam no Complexo Penal Dr. João 

Chaves; examinar de que maneira a presidiária, inserida em um regime de normalização, se 

                                                
3 O marginal aqui não significa uma dicotomização de poderes, segundo a qual teríamos os dominantes e 

dominados. Por meio das relações de poder, as práticas são distribuídas entre os indivíduos e, consequentemente, 

essas prática, de certa maneira, molda o funcionamento das instituições sociais. Portanto, a partir dessa 

compreensão de poder relacional, entendemos que não há uma divisão estanque de exercício de poder 

(FOUCAULT, 2007). 
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utiliza de estratégias discursivas a partir das suas práticas sócio-afetivas para constituir sua 

subjetividade. 

Dessa forma, dialogamos com algumas teorizações foucaultianas por acreditarmos 

que conduzem, com propriedade, problematizações em torno do contexto social, mediante 

diversas manifestações do poder por meio do saber científico, das disputas políticas, das 

formas como os indivíduos constituem suas existências (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

VEIGA-NETO, SOUZA FILHO, 2008). Tais delineamentos são possíveis de serem traçados, 

pois “existimos na linguagem, nem antes nem depois, nem atrás nem na frente dela. A dupla 

realidade da linguagem, instituída e instituinte, é própria do homem” (FISCHER, 2005, p. 137 

[grifo nosso]). 

 

 

1.1 DAS VERDADES ENCONTRADAS ÀS REALIDADES INVENTADAS: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LINGUAGEM E A LINGUÍSTICA APLICADA  

 

 

Verdade não se encontra, verdade se cria. É com essa reflexão que os intelectuais 

contemporâneos compreendem a ciência como atividade humana subjetiva e é dessa maneira 

que entendem o modo como se dá sentido à vida em comunidade. Por outro lado, filósofos 

adeptos às ideias iluministas preferem dar continuidade ao estatuto da ciência como atividade 

física, tecnológica, ontológica e natural.  

A concepção da linguagem como prática social é crucial para reinventarmos 

teorizações que dialoguem sobre a construção de novas vidas sociais nas quais as injustiças 

não sejam produtos da diversidade. É pensando nessas formas de não desvincular a linguagem 

da vida social, ou seja, de termos a consciência de que somos constituídos/as na e pela 

linguagem, é que pretendemos aqui, assim como Moita Lopes (2006), não dissociar a 

pesquisa de vida social. Investigarmos a constituição de subjetividades da apenada não é 

apenas descrever o cotidiano dessa mulher, mas sim problematizarmos e (re)inventarmos, a 

partir da sua narrativa, novas formas de existir em um determinado tempo e espaço. 

É em uma perspectiva de criação, de invenção, que Foucault (1999) inaugura uma 

nova forma de fazer ciência na área das Ciências Humanas. Há o deslocamento da episteme 

clássica, que estava centrada na experiência como pensamento (linguagem como 

representação do pensamento), para a episteme moderna, que trouxe o teor de cientificidade 

nos modelos positivistas. 
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Foucault (1979, 2007, 2008a) busca fazer um estudo não por meio da unificação e 

da universalização que são características das análises estruturalistas, mas pela diferenciação. 

O homem como ser instável e inconstante passa a ser tanto sujeito do conhecimento como 

objeto do saber nas investigações nas Ciências Humanas.  

No campo dos estudos da linguagem, surge a Linguística Moderna com Ferdinand 

de Saussure (2001). A língua, nessa perspectiva, é compreendida como fato linguístico, e o 

objeto específico desse estudo entende a língua como código. Com essa abordagem, a língua 

ganha um caráter estruturalista positivista e, consequentemente, se apresenta como “a-

histórica”, já que as pesquisas eram feitas por meio de análises sincrônicas. Passa a ser, pois, 

neutra, apolítica, além de possuir existência própria (independente de seus usos).  De outro 

modo, a língua, sob esse ponto de vista, é compreendida como um sistema, um conjunto de 

componentes que funcionam a partir de regras internas. Ou seja, ação do sujeito é 

desconsiderada, de tal modo que o homem, nessa perspectiva da linguística, é apenas o 

homem falado e não o homem que fala. O nosso agir no mundo é mediado pela linguagem, 

por isso “devemos abrir mão da tentativa de esclarecer como nos comunicamos mediante o 

apelo a convenções” (RORTY, 2007, p. 44).  Não está no horizonte teórico-metodológico dos 

pesquisadores e pesquisadoras que entendem a linguagem como prática social a preocupação 

em descrever o funcionamento da estrutura de uma língua. As análises estruturais são 

caracterizadas por descrever e levantar os elementos que compõem o sistema; analisam o 

universal, mapeiam e sintetizam regularidades.  

Assim, com o estabelecimento desses saberes científicos no campo das Ciências 

Humanas, a linguagem foi, de certa forma, subordinada a um pensamento científico que 

interpretava o homem apenas de uma perspectiva biologizante, natural, material.  

Com a ebulição de novas epistemologias na área das Ciências Humanas, a partir 

da metade do século XX, acontece um rompimento com os estudos tradicionais. A linguagem 

passa a ser compreendida como prática social e é a partir dela que circulam e se constroem 

significados. A antiga suposição de que as palavras descreviam as coisas e que os objetos 

existiam anteriormente no mundo não mais se sustentava. Wittgenstein (2008) defende a ideia 

de que as coisas só possuem significado quando se inserem dentro de um sistema de 

classificação ou “jogos de linguagem”. O significado de um objeto só é compreendido se este 

é socialmente construído por meio da linguagem. A partir dessa perspectiva, a ideia de uma 

estrutura comum, claramente definida, na qual os usuários da linguagem dominavam e depois 

aplicavam aos casos foi ressignificada.   
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Assim, foi possível fazer um estudo por meio do discurso, que não era 

contemplado pela tradição analítica.  Essa abordagem discursiva da linguagem possibilitou a 

inserção do social na pesquisa resultando numa não neutralidade, numa não transparência. 

Desse modo, os indivíduos, não mais são vistos como descorporificados, têm seus desejos e 

suas ações múltiplas e diversas (MOITA LOPES, 2008). É impossível, portanto, conceber o 

sujeito como uno e homogêneo (HALL, 2002). Além disso, não podemos separar a pesquisa 

da vida social, já que estamos lidando com sujeitos e práticas reais de linguagem (MOITA 

LOPES, 2006).  

A virada linguística
4
 nas teorizações sociais e em vários campos de pesquisas 

humanas passa a se desvencilhar o sujeito do iluminismo. A natureza da linguagem é 

redefinida e passa a não ser mais vista como veículo neutro e transparente de representação da 

realidade, mas como parte integrante e central da sua própria definição e construção. A 

linguagem deixa de ser vista como fixa e estável centrada e é encarada como um movimento 

constante e de fluxo, sem qualquer significado que a preceda. 

Os estudos intermediados pela noção de linguagem como prática social 

possibilitam pesquisas que entendem que a construção social do significado deve estar situada 

em circunstâncias sócio-históricas, bem como deve ser mediada por práticas discursivas 

específicas nas quais os participantes estejam posicionados em relações de poder.  Devemos 

considerar, portanto, a “linguagem em ação, isto é, as maneiras a partir das quais as pessoas 

produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas” (SPINK, MEDRADO, 

1999, p. 45). Uma das formas de compreender as práticas discursivas em Foucault (1979) é 

que estas estão relacionadas à ideia de que não há verdade única, portanto as práticas 

discursivas sobre um mesmo objeto podem não ser as mesmas, e sim serem resultantes de 

“interpretações” diferenciadas.  

A linguagem, em toda a sua complexidade, torna-se fundamental não somente na 

produção de significados, de subjetividades e de identidades sociais, mas também como uma 

produção constitutiva das atividades humanas. 

Nessa perspectiva, investigamos o presídio em questão a fim de tentarmos 

compreender como se traduzem na materialidade linguístico-discursiva focos de resistência de 

uma apenada face aos dispositivos disciplinares reguladores de sua conduta, em específico das 

condutas afetivas e sexuais no presídio. Buscamos entender, também, de que maneira a 

                                                
4 A partir da década de setenta do século XX, a linguagem passa a ocupar um espaço de centralidade na área das 

ciências humanas, o que possibilita uma aproximação entre a vida social e a pesquisa, uma vez que os sujeitos e 

os objetos são constituídos sócio-historicamente pelas práticas discursivas.  
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apenada, em práticas reais de linguagem, é capaz de, em meio a relações de poder, produzir 

subjetividades a partir da sua fuga às práticas coercitivas, aos dispositivos de controle tão 

presentes no ambiente prisional. Tal investigação, portanto, não objetivou quantificar dados, e 

sim, a partir dos embates discursivos, examinar de que modo os efeitos de poder proliferados 

pela instituição são capazes de traçar, de maneiras diversas, as formas de existência da mulher 

apenada.  

 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

A partir da nossa inserção no campo de pesquisa e por meio das atividades de 

leituras, fomos conduzidas para o delineamento da investigação e percebemos que, de fato, 

estávamos interessadas em analisar e compreender de que maneira a apenada constituía 

modos de subjetivação em meio a afetos e sociabilidades no âmbito prisional. Para evidenciar 

esse recorte, delimitamos as seguintes questões de pesquisa: 

 

 Como se traduzem na materialidade linguístico-discursiva focos de resistência de 

uma apenada face aos dispositivos disciplinares reguladores de suas condutas, em 

específico condutas afetivas e sexuais no presídio?  

 

 De que maneira se entrelaçam as relações de poder e a constituição subjetividades 

da presidiária diante de práticas discursivas institucionalizadas? 

 

 Em que medida a apenada face às suas práticas sócio-afetivas constitui 

subjetividades em uma instituição normalizadora? 

 

 

1.3OBJETIVOS 

 

 

Essas questões de pesquisa se desdobram nos seguintes objetivos: 
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 Analisar na narrativa de uma apenada focos de resistência ao poder disciplinar na 

medida em que se envolve  em relacionamentos afetivos e sexuais na instituição 

penal; 

 

 Investigar e problematizar formas de subjetivação  de uma apenada mediante os 

efeitos de poder que transitam no Complexo Penal Dr. João Chaves;  

 

 Problematizar de que maneira a presidiária, inserida em um regime de 

normalização, se utiliza de estratégias discursivas a partir das suas práticas sócio-

afetivas para constituir sua subjetividade. 

 

 

1.4 ESTADO DA ARTE 

 

 

Tendo em vista que o objeto de estudo em Linguística Aplicada é híbrido, 

buscamos interface com outras áreas das Ciências Humanas e Sociais. Observamos que as 

pesquisas mais recentes nessa esfera de conhecimento apontam para uma inteligibilidade 

acerca da problemática social, fazendo com que os linguistas aplicados vinculem suas 

pesquisas a epistemologias que dialoguem com a contemporaneidade, diante desse enfoque, 

as pesquisas vêm contemplando o que a tradição desconsiderou como parte do objeto de 

estudo: os discursos, as práticas sociais, o sujeito heterogêneo. 

É com essa proposta de linguagem como prática social e construtora de realidades 

sociais que pesquisas com temas referentes às subjetividades e às identidades de gênero e 

sexualidades ganham protagonismo. Além disso, temáticas voltadas para a medicina e as 

prisões, por exemplo, são possíveis de ser compreendidas e estudadas dentro da área dos 

Estudos da Linguagem. 

A abordagem da linguagem como prática social e produtora de discursos de 

verdade possibilitou, dentro dos estudos na área de Linguística Aplicada, acompanharmos 

com diferentes olhares uma efervescência acerca dos discursos da diversidade multifacetada.  

É pensando nesse caráter transdisciplinar da Linguística Aplicada que buscaremos 

nesta seção, dialogarmos com outros trabalhos acadêmicos (sejam os situados no escopo dos 

Estudos da Linguagem, sejam os situados em outras áreas das Ciências Humanas) acerca da 

temática abordada por esta pesquisa. O estudo da constituição discursiva de subjetividades de 
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mulheres apenadas vem sendo abordado principalmente pela área das Ciências Sociais e 

Antropologia. No entanto, na área dos estudos da linguagem, particularmente na Linguística 

Aplicada, percebemos que tal temática não recebe tanta atenção assim. Decidimos, pois, 

trazer para essa presente discussão, pesquisas que tivessem em seu cerne a produção de 

subjetividades e identidades de presidiárias. É importante ressaltar que tais investigações, 

logicamente, apresentam orientações teórico-metodológicas distintas. Estamos aqui, 

delineando, processualmente, o nosso objeto de estudo a partir das orientações da área da 

Linguística Aplicada. 

O projeto “Relações afetivo-sexuais em um presídio feminino: um estudo de caso 

de mulheres apenadas em Natal/RN”, coordenado pela professora Marluce Pereira da Silva 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte), foi o principal norteador para a elaboração 

desta dissertação. Como membro da equipe de investigação, pudemos nos envolver com a 

pesquisa no universo prisional e, a partir daí, sentimo-nos motivadas a construir o nosso 

próprio objeto de investigação. A constituição de identidades de gênero e de sexualidades por 

mulheres apenadas foi a proposta dessa pesquisa. Como questões norteadoras, Silva (2008, 

p.6) propõe: “como se dá o exercício da afetividade e da sexualidade de mulheres apenadas 

quando se tem conhecimento da não garantia de alguns direitos, incluindo o da visita íntima? 

Como são percebidos no cotidiano prisional efeitos de poder da heteronormatividade no 

processo de construção da conduta afetivo-sexual de mulheres apenadas hetero e 

homoeróticas? Que dispositivos de controle enquadram nos limites da heteronormatividade as 

sexualidades vivenciadas no ambiente prisional?”. A partir dessas problematizações, a autora 

investigou de que maneira as práticas discursivas podem afetar essas mulheres no que se 

refere às suas condutas afetivo-sexuais no cotidiano prisional. De natureza qualitativa, a 

pesquisa teve abordagem sócio-histórica com procedimentos etnográficos. Para a geração de 

dados, a investigação contou com a entrevista, a observação participante e o diário de campo 

Como resultados, Silva aponta que as mulheres apenadas vivenciam arranjos afetivo-sexuais 

com outras presidiárias por carência, solidão e abandono por parte dos companheiros e 

familiares. Além disso, uma apenada, em específico, relatou participar de atividades laboriais 

com o objetivo de reprimir a escolha de seus anseios enquanto sujeito de desejo ao mesmo 

tempo em que defende as mulheres são mais propícias a manter o controle do próprio corpo.  

Oliveira (2008), em sua dissertação defendida na Universidade Estadual de 

Maringá, examina as representações sociais de gênero apresentadas por mulheres a partir de 

um determinado contexto de aprisionamento, mais especificamente na prisão feminina de 

Maringá (PR). A partir das narrativas produzidas pelas apenadas, a autora problematiza que 
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identidades sociais são produzidas por meio dessas representações e, em seguida, tenta sugerir 

uma reflexão no que se refere à produção escrita (escrita como forma de libertação), visando a 

uma possível reinserção dessas mulheres na sociedade. Para isso, ela se utiliza de uma 

metodologia de caráter qualitativo interpretativo do tipo etnográfico. Como ferramentas de 

pesquisa, a autora fez uso de entrevistas semi-estruturadas e da observação participante. 

Oliveira orienta sua pesquisa a partir da teoria das representações sociais, articulando-a com o 

conceito de identidade desenvolvido estudos antropológicos para compreender quais 

representações e identidades, a partir da linguagem, orientam a existência das mulheres 

apenadas. Posteriormente, baseada nos estudos do letramento, a autora faz uma reflexão 

acerca das formas de trabalho com a escrita, visando ao restabelecimento das presidiárias na 

sociedade. De acordo com as suas análises, as participantes da pesquisa apontam 

representações sociais hegemônicas no que se refere às identidades do gênero feminino, dos 

padrões ditos normais da nossa sociedade, bem como dos padrões de escrita. Entretanto, as 

apenadas no cotidiano de cárcere acabam ressignificando as representações de mulheres 

presidiárias, da instituição penal e do tempo.  

Carneiro (2008) analisa e discute, em sua dissertação, defendida junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de Brasília, a imagem da mulher 

como executora da violência. E, além disso, constata que há uma diferenciação no que se 

refere ao cometimento de crimes entre homens e mulheres. No percurso investigativo, a 

autora evidencia pesquisas que enquadram a mulher como vítima da violência. A autora, no 

entanto, tem como objetivo investigar como a mulher se constitui enquanto criminosa. Dessa 

forma, as identidades tidas como essencialmente femininas na nossa sociedade são colocadas 

em xeque, fazendo com que os ideais de mãe de família, mulher frágil e não-violenta sejam 

desestabilizados. Carneiro realiza um estudo de caso para tentar compreender se a história 

contada por sua colaboradora conflui com os discursos que são constituídos em torno da sua 

história como mulher apenada e responsável por seus crimes. A autora reflete sobre como as 

práticas discursivas que povoam o presídio pesquisado (Núcleo de Custódia Feminino de 

Brasília) são produtoras de realidades e como se constituem subjetividades dentro dessa 

instituição. 

Fernandes (2006) apresenta uma pesquisa (inserida no projeto “Parceria Civil, 

Conjugalidade e Homoparentalidade no Brasil”, de autoria de Miriam Grossi, Luiz Mello e 

Anna Paula Uziel, da Universidade Federal de Santa Catarina) que visa compreender de que 

forma a situação de cárcere afeta as mulheres apenadas no que se diz respeito à constituição 

de identidades de gênero, em especial aos seus desejos sexuais e afetivos dentro do presídio. 
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A autora constatou que o presídio se configura não só como um locus que enquadra os 

indivíduos entre muros, mas como uma instituição também responsável por dimensionar, 

certas vezes, a vida de determinados sujeitos. Portanto, é necessário que as apenadas se 

adaptem às regras prescritas pelo presídio feminino de Florianópolis, fazendo com que seus 

desejos, de alguma forma, sejam privados. Nessa pesquisa, a autora se ancora no referencial 

teórico-metodológico da Antropologia. Como procedimentos metodológicos, realizou 

entrevistas (com apenadas e agentes penintenciárias) e observações participantes. Como 

resultados, Fernandes percebeu que a quantidade de apenadas que recebem visitas íntimas se 

configura num número muito pequeno dado ao universo de presidiárias (de cento e trinta e 

sete presas, apenas oito exercem o direito à visita íntima). Os relacionamentos homoeróticos 

no presídio de Florianópolis são vivenciados de forma que não sejam publicizados nos pátios, 

na presença de outras companheiras de cela, bem como no dia de visitas sociais. É permitido 

que as apenadas que possuem um relacionamento estável dentro da prisão dividam a mesma 

cela. Um outro resultado foi a dicotomização dos papeis de gênero nos relacionamentos 

homoeróticos: há a divisão de papeis sociais tanto do gênero feminino quanto do masculino. 

Fernandes vislumbra, com esta investigação, dar visibilidade aos desejos afetivos e sexuais 

das mulheres apenadas, uma vez que ainda são escassas as pesquisas que abordem tal 

temática.  

Brito (2007), com sua dissertação de mestrado defendida junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, entende o 

presídio como um lugar de sociabilidades que, por vezes, se sobrepõem às práticas 

coercitivas. Reitera que a penitenciária é o único sistema de confinamento que não sofreu 

modificações no que se refere ao binômio culpa/punição. Entretanto, o que uma das 

conclusões de suas análises revela é que nem sempre a vida na prisão se resume às práticas 

punitivas, que nem sempre as apenadas estão numa posição de assujeitamento a determinados 

tipos de coerções e punições: as relações que se estabelecem na prisão não estão apenas 

vinculadas a um poder supremo. As apenadas estão inseridas num espaço de sociabilidades 

que é também constituidor de subjetividades. Os sujeitos não podem ser compreendidos como 

ponto de partida para explicar as práticas sociais. Eles são, sim, produzidos e interpretados 

como efeitos de construções discursivas.  

O universo das relações sociais vivenciado por essas mulheres com seus 

familiares, companheiros/as, agentes penitenciários/as, bem como os seus deslocamentos por 

vezes rotineiros a outros espaços (quando são escoltadas para exercerem o direito à visita 
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íntima, às consultas médicas, por exemplo) são momentos onde podem (re)desenhar as suas 

existências.   

A pesquisa desenvolvida por Montano (2000), apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, objetivou investigar 

o significado da instituição escolar por parte das mulheres apenadas da Penitenciária 

Feminina Madre Pelletier. A autora se utilizou de uma abordagem metodológica qualitativa, 

uma vez que intencionou investigar a trajetória de vida das presidiárias a partir do ponto de 

vista delas para justificar que motivos as levaram a cometer determinados delitos que as 

conduziram ao presídio em questão. Como procedimentos de geração de dados, Montano 

optou por propor às apenadas a escrita de um texto narrativo ou descritivo acerca das suas 

histórias de vida. Além disso, realizou entrevistas com as colaboradoras da pesquisa tendo 

também como “produto” as histórias de vidas dessas mulheres. Depois, selecionou 

determinados trechos dessas narrativas, de acordo com os seus objetivos. A pesquisadora 

solicitou às colaboradoras que versassem sobre: o contexto familiar desde a infância; as 

relações desenvolvidas no âmbito escolar antes da prisão; a relação positiva ou negativa com 

a escola, quando mães. Como efeitos de resultados, Montano verificou que a relação 

pedagógica não é característica desencadeadora na carreira desviante das pesquisadas, apesar 

de algumas delas, quando infantes ou adolescentes, terem se inserido no crime por 

convivências com colegas do espaço físico da escola. Ratificou que a maioria das 

entrevistadas guardava boas recordações do momento escolar, afastando qualquer especulação 

de que a escolar seja responsável pela semente de uma carreira criminal de seus/suas 

alunos/as. Ademais, a autora concluiu que a falta de emprego seria um dos fatores 

preponderantes para a entrada da mulher no mundo do delito.  

Ilgenfritz&Soares (2002), em “Prisioneiras: vida e violência atrás das grades”, 

trazem resultados de uma pesquisa realizada em três presídios do Rio de Janeiro (Presídio 

Nelson Hungria, Instituto Romeiro Neto, Penitenciária Talavera Bruce) quando as referidas 

autoras faziam parte da equipe da Subsecretaria de Pesquisa e Cidadania, órgão pertencente à 

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A investigação foi iniciativa da 

subsecretaria que tinha interesse de por em prática o Programa de Segurança da Mulher, 

dando ênfase ao combate à violência sofrida pelas mulheres apenadas por parte do corpo 

policial que trabalhava nas penitenciárias pesquisadas. Para a geração de dados, foram 

realizadas entrevistas e aplicados questionários para um universo de 524 internas das três 

penitenciárias investigadas. Como forma de convidar as apenadas para participação da 

pesquisa, foram realizados encontros que tinham como temática a violência doméstica, 
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intrafamiliar e de gênero por meio de exibição de vídeos, montagem de debates além de 

sessões de leituras de textos concernentes às discussões. Selecionadas as apenadas, traçou-se 

um perfil demográfico e sócio-cultural das colaboradoras (crime, idade, cor, origem, estado 

civil, escolaridade, religião, trabalho, visitas, saúde). A partir dessa cartografia, alguns 

resultados foram concluídos: as presas católicas são em maior número; 50% das pesquisadas 

eram domésticas ou trabalhavam no setor comercial; metade dessas mulheres faz uso abusivo 

de drogas; todas relataram um histórico de experiências de violência durante suas vidas. 

Wolff (2007), professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, em parceria com o Observatório dos Direitos Humanos (implementado pelo Instituto de 

Acesso à Justiça), realizou uma investigação acerca da situação da garantia ou não dos 

direitos das mulheres que estão reclusas na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, situada na 

cidade de Porto Alegre/RS. A autora alerta que o resultado do projeto não é uma mera 

apresentação de dados técnicos, mas sim um estudo que se caracterizou pela sensibilidade em 

apontar e sugerir “caminhos a serem trilhados”. Os procedimentos metodológicos necessários 

à execução dessa pesquisa foram os seguintes: observações e entrevistas com gestores, 

apenadas e funcionários; consulta aos arquivos da referida penitenciária, bem como aos 

documentos históricos públicos. A autora menciona a grande quantidade de ocorrências de 

violação dos direitos humanos nos relatórios de organismos nacionais e internacionais no que 

se refere às condições do sistema penitenciário brasileiro. Os aspectos percebidos no decorrer 

da pesquisa foram a desigualdade social e de gênero. As funcionárias e as apenadas 

recorreram, pois, ao Observatório de Direitos Humanos para reivindicarem a equidade de 

gênero (também prevista pelo sistema jurídico-penal). Para tanto, foram investigados o perfil 

social, jurídico e familiar (aqui, por exemplo, o momento das visitas sociais e íntimas no 

interior da prisão) das apenadas. Ademais, em relação aos/às profissionais que atuam na 

penitenciária, foram pesquisadas as condições de trabalho confluindo com proposições, pelo 

Observatório, de seminários temáticos que visassem ao (re)desenhamento de novos olhares 

acerca da prática profissional desses/as funcionários/as. O desenvolvimento da pesquisa foi 

tido como um grande desafio, uma vez que “mapear” a realidade do referido presídio foi fazer 

com que se tentasse desvincular de realidades já naturalizadas por discursos cristalizados 

acerca do ambiente prisional. 

Essas foram algumas pesquisas encontradas tanto nos bancos de dados de 

universidades brasileiras quanto em livros publicados. A escolha por essas pesquisas se 

caracteriza como um recorte acerca das investigações que objetivaram traçar a existência das 

mulheres no sistema carcerário brasileiro. Entretanto, é importante destacar que houve uma 
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dificuldade em encontrar a temática pesquisada especificamente na área da Linguística 

Aplicada ou mesmo no campo dos Estudos da Linguagem. Porém, como característica das 

investigações em LA, tivemos a “liberdade” de buscarmos em outras áreas do conhecimento 

que tivessem como temática a questão das mulheres prisioneiras. Isso porque na nossa área 

não existem fronteiras, mas sim construção, dia a dia de um objeto de estudo que tenha como 

foco a linguagem como constituinte e constituidora de realidades discursivas (SIGNORINI, 

1998). 

A partir desse panorama, delineamos o nosso objeto de pesquisa tendo como 

objetivo a investigação dos focos de resistência de uma mulher apenada na medida em que a 

existência em um complexo penitenciário é interpelada pelas práticas discursivas que 

governam condutas afetivo-sexuais. Como a nossa pesquisa está inserida na área de 

Linguística Aplicada, entendemos como capital a importância do estudo por meio da 

linguagem como prática social e discursiva no âmbito das instituições. Dessa maneira, o 

nosso instrumento de análise está centrado na linguagem, no relato da mulher apenada que se 

tornou colaboradora da nossa investigação.  

É bem verdade que existem diversas pesquisas nas universidades do Brasil que 

abordam a temática geral das mulheres apenadas. No entanto, encontrar pesquisas que mais se 

aproximam da nossa foi bastante difícil, como dito anteriormente. Para isso, partimos da 

busca por essa temática geral fazendo um recorte para pesquisas que abordavam a 

constituição de modos de subjetivação dessas mulheres. Assim, encontramos trabalhos como 

o de Carneiro (2008), por exemplo, que procura investigar esses traços de subjetividades 

levando-se em consideração a trajetória da mulher enquanto criminosa.  

De certa maneira, os trabalhos elencados para a composição deste estado da arte 

são direcionados para a situação diversa que as mulheres apenadas no Brasil enfrentam nas 

penitenciárias. No caso da nossa investigação, sob as lentes do pensamento foucaultiano 

acerca das relações de poder, dos focos de resistência, das práticas de normalização e sob 

abordagem da linguagem enquanto criadora de realidades sociais e de sujeitos imersos em 

práticas discursivas, redefinimos e inventamos um novo olhar acerca das realidades das 

mulheres apenadas no Brasil. Portanto, por meio da nossa redescrição teórico-metodológica, 

acreditamos apontar uma particularidade, uma verdade frente às diversas vozes que ressoam 

nas diversas pesquisas que são desenvolvidas nas universidades do Brasil, nos diversos 

presídios desse país.  
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1.5 SOBRE A PRISÃO 

 

 

Os mecanismos e os efeitos da prisão se difundiram ao 

longo de toda a justiça criminal moderna; a 

delinqüência e os delinquentes a infestaram toda 

(FOUCAULT, 2009, p. 242). 

 

 

No processo de desenvolvimento dessa pesquisa uma questão sempre nos rodeou. 

Mas o que é a prisão? De que maneira podemos compreender essa instituição como 

constitutiva de subjetividades? Em que medida as práticas discursivas que circundam essa 

instituição social afetam os sujeitos participantes desse locus social? A partir dessas 

indagações, dialogamos com alguns autores que nos auxiliaram nesse processo interpretativo 

e analítico do lugar prisão.  

Ao contrário do que podemos imaginar, a prisão não se concretiza como 

instituição recente. A partir das pesquisas elaboradas por Michel Foucault (2009), os presídios 

se constituíram, primeiramente, fora da instância judiciária quando da vontade de repartição 

de determinados indivíduos. Esses seriam destinados a formas de classificação, estariam 

passíveis ao obedecimento de uma divisão do tempo, estariam submetidos a uma observação e 

a uma vigilância exaustiva. Ou seja, o indivíduo que faz parte desse modelo panóptico vive 

sob um olhar que visa a um ordenamento de multiplicidades e de práticas a fim de que as suas 

atitudes ilegais fossem pagas por meio de uma privação de liberdade e de transformação 

técnica desse indivíduo. Dessa maneira, isolando o indivíduo, foi possível fazer com que o 

sistema legal funcionasse. 

Na passagem dos séculos XVIII e XIX, presenciamos a criação de uma nova 

legislação que se faz, agora, em consonância com a instituição judicial. Dessa forma, o poder 

de punição passa a ser encarado como uma atribuição de uma sociedade e esse poder deve ser 

exercido de maneira equânime sobre os indivíduos sociais. Porém, esse espírito de igualdade 

se dilui quando temos o conhecimento de que as sujeições disciplinares são aplicadas de 

maneira assimétrica. O entendimento da condição carcerária como prisão-castigo se tornou 

uma prática quase que única no papel de punir indivíduos em conflito com a lei.  Dessa 

maneira, os vícios punitivos da prisão a caracterizam como uma instituição de rotinas 

perigosas.  
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E, para que se retire o máximo possível a possibilidade dessas rotinas perigosas, a 

prisão tem como princípios o isolamento do/da encarcerado/a (a pena deve não somente ser 

individual, mas individualizante). Ou seja, a prisão deve extinguir as possibilidades de 

conchavos entre detentos/as – independente do grau de acometimento criminal – impedindo, 

portanto, a formação de uma comunidade prisional homogeneamente malfeitora. Outra 

medida utilizada é que o trabalho se presentifica como uma maneira de transformar o 

indivíduo por meio de atividades que, além de o retirarem da ociosidade, possibilitam 

qualificação e formação profissional futura. O trabalho na prisão é mais uma tentativa de 

treinar o corpo e as práticas do/a encarcerado/a fazendo-o/a alguém obediente e dócil. Em 

outras palavras, transforma o indivíduo supostamente violento em mais uma peça que cumpre 

regularmente o seu papel e as suas atribuições trabalhísticas. A modulação de pena (a pena a 

ser cumprida pelo/a encarcerado/a deve ser quantificada a partir tanto do delito cometido 

quanto pelo próprio processo de encarceramento, ou seja, deve se levar em consideração a 

conduta e as reações do/a apenado/a ao regime “transformador” e normalizador característico 

da instituição prisional.   

Corroborando o pensamento foucaultiano, Goffman (2008) ratifica que esse 

aspecto dito de risco proeminente da prisão também pode ser abrandado pelas atividades 

diárias a que os/as apenados/as são submetidos no ambiente prisional. Essas práticas são 

subdivididas em momentos de visitas, trabalho, atendimento médico, dentre outros, são 

determinantes para uma vida regida pelo controle do tempo e dos indivíduos, pelo controle 

das necessidades humanas.  Em consequência disso, os referidos autores também entram em 

consonância no que se refere a esse controle. Goffman (2008) atesta que o monitoramento à 

população carcerária é feito por um grupo de vigilância, o qual, muitas vezes, é detentor de 

um espírito de superioridade sobre os/as presidiários/as.  

Vemos que o ambiente prisional se caracteriza, portanto, por esse aspecto 

normalizador do tempo, do espaço, fazendo com que os indivíduos se constituam como 

sujeitos totalizantes, assim como o que rege a instituição em questão. Essa busca pela 

universalização de projetos de vida, de certa maneira, acaba por dividir, rachar e enquadrar 

sujeitos em discursos de verdade diversos (FOUCAULT, 2008b). Não podemos deixar de 

mencionar como, de maneira sutil, a diferença na questão de gênero também se faz presente 

nessa realidade prisional, visto que a construção social vigente na nossa comunidade sócio-

discursiva distribui e classifica os papeis destinados a homens e mulheres que estão no 

ambiente prisional.  
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No surgimento dos presídios femininos, encontramos uma realidade, por vezes, 

atrelada a um discurso moral que teve como base o ensino religioso. Esse locus era 

denominado “reformatório especial”, no qual as mulheres eram submetidas a uma purificação 

de suas almas e de suas atitudes passando por ideais catequizantes. As mulheres residentes em 

reformatórios tinham cometido como “crime” práticas que estavam ligadas à embriaguez e à 

prostituição. Assim, podemos constatar uma certa essencialização do universo dito feminino. 

Ou seja, essas criminosas se desviavam do “padrão feminino”, no qual a mulher era 

considerada o sexo frágil, estava inserida numa esfera de discursos e de atitudes delicados e 

dóceis. Portanto, essa prisão feminina tinha os objetivos tanto de domesticar os crimes quanto 

de vigiar as condutas sexuais das presas.   

Com a efervescência dos movimentos feministas dos anos 60, houve uma 

problematização desses papeis de gênero engessados na sociedade e, com essa discussão em 

evidência, foi possível traçar e ressignificar os estudos sobre a criminalidade feminina. As 

mulheres apenadas não podiam ser julgadas por um aparato legal e sob as formas de controle 

pensadas numa perspectiva masculina. Era preciso, então, analisar as incompatibilidades do 

sistema referentes às questões de gênero e pensar nas especificidades femininas a fim de 

esboçar leis, discursos e espaços que não estivessem alocados numa lógica patriarcal. 

Foi pensando nessas questões que a então Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres (doravante SEPM)
5
, sob a gestão de Nilcéa Freire apresentou um documento 

nominalizado por Relatório Final de Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional 

Feminino que visa contribuir, a partir dos aparatos legais, com uma elaboração de políticas 

transversais concernentes ao atendimento dos direitos que devem ser garantidos às mulheres 

que se encontram sob o regime penal no Brasil.  

Assim, a SEPM objetiva, de maneira geral, criar de programas que estejam 

voltados para a formação profissional e educacional das mulheres apenadas, propiciando-as 

um tratamento digno
6
, bem como propor instalações físicas que sejam adequadas à população 

carcerária feminina (não mais a “sobra” dos complexos prisionais masculinos).  

Tais medidas são de fundamental importância, visto que a população carcerária 

feminina no Brasil vem crescendo cada vez mais. De acordo com dados fornecidos pelo 

Departamento Penitenciário Nacional, de 2000 a 2006 a taxa de aumento de encarceramento 

                                                
5 Atualmente esta secretaria é denominada como “Secretaria de Políticas para as Mulheres”. 

 
6 É importante destacar aqui a preocupação do relatório com o contato que as mulheres apenadas podem ter com 

seus/suas filhos/as no presídio.  
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de mulheres foi de 135%.  O crescimento de mulheres alocadas em presídios é bem maior 

comparado a dos homens: 53,36%.  

Trazendo esses dados para a realidade do Complexo Penitenciário Dr. João 

Chaves, podemos acompanhar, de maneira simples, que esse crescimento também vigora. Na 

nossa primeira visita (outubro de 2009) ao referido complexo penal, tínhamos um universo de 

64 mulheres apenadas. Na última vez que estivemos na unidade (junho de 2011), o número 

era de 125. Claro que esse dado serve apenas como ilustração do quanto o aumento da 

população carcerária feminina é uma realidade também na cidade do Natal, RN. 

A realidade prisional no Brasil na atualidade pode ser enquadrada numa certa fase 

de esgotamento, de desgaste, como nos diz Foucault (2009, p.220): 

  

 

Devemos lembrar que o movimento para reformar as prisões, para controlar 

o seu funcionamento, não é um fenômeno tardio. Não parece sequer ter 

nascido de um atestado de fracasso devidamente lavrado. A “reforma” da 
prisão é mais ou menos contemporânea da própria prisão. Ela é como que 

seu programa. A prisão se encontrou, desde o início, engajada numa série de 

mecanismos de acompanhamento, que aparentemente devem corrigi-la, mas 

que parecem fazer parte do seu próprio funcionamento, de tal modo têm 
estado ligados a sua existência em todo o decorrer de sua história.  

 

 

Portanto, Foucault (2009) acredita que a vontade de reformar a prisão se coaduna 

com o seu surgimento. Desde o seu surgimento, vê-se a necessidade de reorganização e 

reformulação desse sistema. Apesar de, no Brasil, os presídios possuírem uma “autonomia” na 

gestão administrativa das instituições carcerárias, falta eficiência no que se refere ao 

enfrentamento dos preconceitos de gênero, de etnia, de orientação sexual, além de um não 

atendimento eficaz ao cumprimento da Lei de Execuções Penais. Isso incide diretamente nas 

vidas de homens e mulheres que estão sob o regime penal delineando realidades cada vez 

mais perversas, impedindo a tão famigerada reabilitação humana dos/as apenados/as.  

A título de ilustração, podemos constatar, a partir do relato da nossa colaboradora 

de pesquisa, que o sistema prisional Dr. João Chaves além de não oferecer assistência digna 

às encarceradas, como atendimento à saúde, o resultado de exames realizados são 

publicizados de foram a trazer constrangimentos: Aqui se você fizer um preventivo e vier 

acusando alguma coisa, o pátio todo fica sabendo, porque existe uma falta de ética com 

relação às equipes, que elas dizem pras outras, isso é feio. 
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De acordo com o documento da reorganização do sistema prisional feminino no 

Brasil, há uma preocupação com a qualificação e a capacitação dos/as agentes e servidores/as 

penitenciários/as com a finalidade de valorizar as suas funções, dando condições de trabalho e 

segurança. Dessa maneira, será possível formar profissionais que sejam sensíveis a temáticas 

como Ética, Relações de Gênero, Relações interpessoais, Orientação Sexual, Direitos 

Humanos, bem como a questões geracionais. 

É importante destacar também que o efetivo de agentes penitenciários/as, muitas 

vezes, não é suficiente para suprir a demanda das apenadas, o que acarreta uma precarização 

do serviço prestado à comunidade carcerária. 

Frente a essa realidade, e pensando a partir do nosso aparato teórico-

metodológico, compreendemos o ambiente prisional como constituidor de realidades e de 

subjetividades diversas. Todas as circunstâncias históricas do surgimento da prisão são de 

fundamental importância para que possamos analisar, junto aos autores com os quais 

travamos diálogo, e junto à voz da nossa colaboradora, a maneira como os sujeitos são 

delineados a partir das práticas discursivas que circundam esse lugar histórico que é a prisão. 

As coerções, as regulamentações, as condições, a direção e o corpo de agentes 

penitenciários/as interpelam e são interpelados pela população carcerária. Entendemos que 

tais realidades são constitutivas por meio dos discursos. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 POSSIBILIDADES DE REINVENÇÕES NA PESQUISA EM LINGUÍSTICA 

APLICADA 

 

 

Vivemos uma época de grande efervescência sócio-cultural-político-histórica e 

epistemológica que muitos chamam de pós-modernidade (HALL, 2002). Tais mudanças são 

impulsionadas por desenvolvimentos tecnológicos que interferem no modo como vivemos e 

pensamos a nossa vida. Os ideais da modernidade são questionados e reescritos a todo o 

momento, notadamente aqueles que se referem à busca de redefinições do sujeito social. 

Essas mudanças epistemológicas têm sido impactantes justamente porque 

questionaram e problematizaram um mundo que compreendia a pesquisa como 

necessariamente positivista. Na contemporaneidade, as pesquisas na área das Ciências 

Humanas combatem perspectivas situadas em práticas a serem investigadas no vácuo social e 

baseadas em um sujeito a-histórico essencializado como branco, homem, heterossexual e 

imune às práticas discursivas em que atua e que o constituem. 

Como podemos criar inteligibilidades sobre a vida social contemporânea ao 

mesmo tempo em que tenhamos a possibilidade de abrirmos alternativas e darmos visibilidade 

às vozes do sul
7
? (MOITA LOPES 2006). A reinvenção na forma de produzir conhecimentos 

tem sido uma grande preocupação de muitos pesquisadores que atuam na área das Ciências 

Humanas e Sociais, pois estes compreendem que fazer pesquisa é também um modo de 

construir a vida social. A edificação desses ensaios de vida envolve um embate contra a 

hegemonia e uma aproximação de uma “lógica calcada nas multiplicidades” (SIGNORINI, 

1998). 

Inscrever uma pesquisa na Linguística Aplicada, tentar aliá-la aos estudos 

foucaultianos é renegar qualquer neutralidade por parte da pesquisadora face aos discursos 

hegemônicos ora presentes no nosso ambiente empírico. É renegar a ideia de um sujeito fixo e 

                                                
7 Moita Lopes, numa perspectiva transdisciplinar, faz referência aos estudos de Boaventura Santos para traçar o 

conceito de “vozes do sul” como uma metáfora para o “sofrimento humano”. Isto é, dar visibilidade às 

perspectivas marginalizadas onde exista a possibilidade de expor a multiplicidade de projetos identitários 

capazes de colocar em evidência a heterogeneidade de posicionamentos e sujeitos. As “vozes do sul”, portanto, 

são as vozes que muitas pesquisas de cunho positivista não se ocupam em investigar, são as vozes que não fazem 

parte de um possível centro do saber, ou seja, de um saber tido como valorizado e legitimado. 
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acabado, é buscar compreender como o mundo é constituído sócio-historicamente pelas 

práticas discursivas que formamos e que somos formados.  

Para tanto, abalizamos-nos no caráter transdisciplinar da Linguística Aplicada, 

uma vez que tal área de estudos nos permite fazer uma interface com diversos outros 

domínios do conhecimento. Dessa forma, podemos tentar compreender o nosso objeto de 

estudo a partir de lentes críticas e, dessa forma, não nos deixarmos levar pela inexistente e 

(im)provável neutralidade da linguagem. Essa criticidade é permitida, pois, pelas fronteiras 

“teóricas” que intencionamos trilhar. Portanto, contribuições das áreas da Antropologia, da 

Sociologia, da História, da Educação nos permitem tentar compreender o nosso objeto de 

estudo de forma singular.  

A Línguística Aplicada (LA) se define como um campo auto-reflexivo (MOITA 

LOPES, 2006) que se repensa continuamente, pois concebe e percebe as verdades como 

relativas e efêmeras; e, assim sendo, não pode (ou não deve) pensar ser a verdade absoluta, 

essencial, passível de ser encontrada e contemplada.  

Assim, a partir dos depoimentos de uma apenada, problematizamos como um 

determinado sujeito pode se moldar ante os discursos que, por vezes, cala por vezes, liberta. 

Almejamos, com essa investigação, tentar compreender como a apenada constitui tipos de 

subjetividades face tanto às práticas coercitivas quanto às práticas de liberdade na sua rotina 

carcerária. Isso porque é no exercício do poder que o sujeito se constitui. 

Dessa forma, o que se pretende não é exaurir uma discussão nem categorizar 

nossa colaboradora de pesquisa em determinadas formas estanques de ser. Seria um contra-

senso falarmos em discursos engessados, de uma certa neutralidade da linguagem.  

Pensar a linguagem como sendo uma prática social e discursiva implica refletir 

sobre a existência de realidades que são construídas sócio-historicamente e, portanto, sobre as 

verdades inventadas. O mundo existe mediante feituras descritivas dos homens. 
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2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A escolha desse objeto de pesquisa surgiu a partir do nosso envolvimento em um 

projeto de pesquisa coordenado pela professora Dra. Marluce Pereira da Silva, cuja 

investigação
8
 se deu no Complexo Penal Dr. João Chaves na cidade do Natal. 

Antes de termos contato, de fato, com a instituição prisional, tivemos a 

preocupação em referendarmos a nossa pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UFRN. Nesse processo, sob orientação do CEP, elaboramos um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) que teve que ser assinado pelas as apenadas, o que demonstrava o 

acordo em participar da pesquisa. Nesse documento, constam os objetivos do projeto, o 

consentimento para gravação das entrevistas, o esclarecimento de que o anonimato da 

entrevistada será mantido, bem como as notas de ressarcimento caso a apenada venha a obter 

algum dano ocasionado pela pesquisa. 

Instauramos o processo investigativo, solicitando o alvará da autoridade 

administrativa competente, o diretor dos presídios de Natal, para a nossa inserção no 

Complexo Penal Dr. João Chaves. Em seguida, a equipe da pesquisa realizou a primeira visita 

ao pavilhão feminino desse Complexo Penal e apresentou à Direção desse complexo os 

propósitos do processo investigativo. Nesse momento, procuramos agendar a realização das 

etapas da pesquisa, junto às apenadas. 

É importante informar que, para iniciarmos o processo investigativo, tivemos 

algumas dificuldades para adentrarmos ao campo de pesquisa. Contactamos com a então 

diretora da instituição. Percebemos que seria complicado darmos início à pesquisa, uma vez 

que a dirigente se encontrava em processo de afastamento por motivo de doença, o que 

provocou um certo atraso do início da pesquisa. Em seguida, contactamos a assistente social e 

apresentamos a ela os nossos propósitos , ao mesmo tempo, procuramos agendar a realização 

das etapas da pesquisa junto às apenadas. 

Na sequência dos procedimentos da pesquisa, ocorreu uma consulta ao arquivo 

dessa unidade penal para verificação dos dados registrados nos prontuários das presidiárias, 

(preenchidos no momento da sua entrada no pavilhão), buscando coletar informações nos 

registros administrativos como escolaridade, raça/cor, sexo e geração, além do perfil sócio-

econômico das apenadas.  

                                                
8 Tal pesquisa foi financiada pelo CNPq, edital nº 57/2008 - Categoria 1, processo 402957/2008-3 . 



36 

 

Nesse levantamento, constatamos o universo de 64 mulheres apenadas e 

registramos dados que aparecem nesses prontuários referentes à raça, à idade, ao perfil sócio 

econômico, à escolaridade, à profissão e ao estado civil. Os dados revelaram que, nesse 

universo, somente uma apenada tem o curso superior incompleto, oito são analfabetas, nove 

possuem o ensino médio completo e cinco o ensino médio incompleto, quatro possuem o 

ensino fundamental completo e vinte e duas têm o ensino fundamental incompleto.  

Um dado muito caro à pesquisa é o referente ao estado civil, verificamos que 38 

apenadas são cadastradas como solteiras, 6 como casadas, 9 como amasiadas e 2 como 

divorciadas. Sentimos a ausência nos prontuários de informações acerca da orientação sexual 

das mulheres (dado importante uma vez que estávamos atribuindo relevância por fazer parte 

dos eixos temáticos da investigação científica). 

Como as referidas fichas não continham o quesito acima mencionado, pensamos 

em agendar um encontro coletivo com todas as apenadas, o que não nos foi possível realizar, 

em virtude de uma reforma nas estruturas da instituição, tivemos que marcar reuniões com 

grupos pequenos de mulheres. Outra consequência dessa reforma foi em relação ao espaço 

pouco adequado que nos foi oferecido: tivemos dificuldades em realizar as entrevistas, pois 

sempre havia muito barulho, causado por atividades desenvolvidas por grupos religiosos e 

outras que ocorriam no mesmo horário e em espaço contíguo. 

Nesses encontros, expusemos os nossos propósitos e objetivos às colaboradoras. 

Fizemos a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e pedimos para 

que as interessadas em participar da investigação assinassem o documento. Nessa ocasião, 

algumas apenadas decidiram não assinar tal documento, revelando que não estavam 

interessadas em participar da pesquisa
9
. Acatamos, e não tinha como ser diferente, a atitude 

dessas mulheres e, a partir daí, passamos a redefinir algumas das estratégias metodológicas, 

pois agora iríamos lidar com um universo menor de apenadas. E não só isso, por algum 

momento, chegamos a pensar que as mulheres que não aceitaram participar da pesquisa 

pudessem dissuadir, de certa maneira, as que haviam revelado interesse em tal participação. 

Na ocasião, contamos com a intercessão da assistente social do presídio, forte aliada para nos 

ajudar a tentar cumprir os propósitos definidos para o processo investigativo. 

Inicialmente, realizamos as entrevistas individuais junto às mulheres que 

assinaram o TCLE. As questões que nortearam as entrevistas incidiram sobre intenções 

                                                
9 O motivo apresentado por essas mulheres no momento em que explicamos os nossos propósitos de pesquisa foi 

o de que a vida afetiva delas estava indo bem e que não viam a necessidade de falarem sobre isso. Por esse 

motivo, no universo de 64 apenadas, 8 não assinaram o TCLE.  
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delineadas para a pesquisa, tais como as práticas afetivo-sexuais das apenadas. Após a 

efetivação das entrevistas com as sete apenadas, passamos a entrevistar três agentes 

penitenciárias de segurança acerca de como essas profissionais instituem as subjetividades de 

gênero e sexualidades das apenadas. Depois de coletadas as primeiras entrevistas, 

transcrevemo-las e passamos  à análise dos dados coletados para categorizar as narrativas das 

mulheres encarceradas e das/os agentes de segurança, utilizando o referencial teórico-

metodológico como dispositivo analítico. 

 

 

2.3 PERFIL DAS MULHERES APENADAS 

 

 

Traremos aqui o perfil das presidiárias
10

 que foram colaboradoras da nossa 

investigação: 

 

 

NOME COR IDADE SITUAÇÃO 

SÓCIO-

ECONÔMICA 

ESCOLARIDADE PROFISSÃO ESTA-

DO 

CIVIL 

Aline Parda 35 Razoável 5ª série Do lar Solteira 
 

Carla Parda 40 Péssima Analfabeta Do lar Solteira 
 

Dione Branca  29 Razoável Ens. Médio Completo Balconista Solteira 
 

Jéssica Branca 23 Instável Ens. Médio Completo Do lar Solteira 
 

Marta Morena 
Clara 

33 Ruim 6ª série fund. Doméstica Solteira 

Mirna Clara 55 Razoável 3º grau incompleto Esteticista Casada 
 

Úrsula Parda 38 Precária 6ª série do Ens. Fund. Do lar Solteira 
 

 

 

Como critério de escolha das colaboradoras, decidimos entrevistar, 

primeiramente, as apenadas que recebem visita íntima bem como as que estão mantendo 

algum tipo de relacionamento estável dentro ou “fora” da unidade prisional. Nesse universo 

de 7 mulheres, optamos por escolher Jéssica pelo fato de sua entrevista fazer menção a 

discursos que estão na contramão de um sujeito universalizante produzido por uma instituição 

normalizadora. Isso justifica, de certa maneira, uma vontade de pesquisar realidades que vão 

                                                
10 Os nomes aqui atribuídos às apenadas são fictícios. 
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de encontro com a mesmice, com a rigidez, com a docilidade tão buscada pela obviedade do 

sistema prisional. Como pesquisadoras da área de LA, devemos primar pela não separação do 

nosso processo de constituição de subjetividades contínua com o objeto a ser pesquisado. É 

preciso que as construções analíticas da LA assumam, de fato, um posicionamento ético-

político, no qual o(a) pesquisador(a) se veja como um sujeito situado num determinado 

momento sócio-histórico e que o conhecimento que está produzindo possa criar novas 

possibilidades e novas alternativas de vidas sociais para determinados sujeitos.  

Portanto, instauramos aqui um diálogo com o projeto genealógico
11

 proposto por 

Michel Foucault (1979, 2009), uma vez que entendemos ser o poder o propulsor para a 

constituição de subjetividades a partir de uma articulação entre sujeitos que exercem 

micropoderes locais circunscritos numa determinada instituição. Temos, assim, uma 

descentralização de um poder dito estatal. Temos a organização de uma microfísica do poder 

que afeta as realidades e as práticas dos indivíduos capaz de realizar uma influência nas 

atitudes, nos comportamentos e nos discursos desses mesmos indivíduos. 

Adotamos um procedimento etnográfico para a execução da investigação: a 

entrevista. As questões que a norteiam incidem sobre os propósitos da pesquisa, tais como o 

exercício da sexualidade e de afetividade, as atividades diárias, bem como da orientação 

sexual das apenadas face à condição de encarceramento.  

Ressalvamos que, concluída a pesquisa, voltaremos ao Complexo Penal para que 

as colaboradoras/es tenham acesso aos dados gerados, agora transcritos e analisados,  para a 

obtenção por parte da equipe do devido consentimento, com vistas à futura publicação 

resultados obtidos.  

 

 

2.4 DESCRIÇÃO DO COMPLEXO PENAL DR. JOÃO CHAVES 

 

 

A instituição em que desenvolvemos nossa investigação se situa em Natal/RN, 

especificamente na zona norte da cidade. Assim como acontece em vários complexos 

prisionais do Brasil, o João Chaves foi “adaptado” para abrigar as mulheres em conflito com a 

lei. Isso porque parte desta prisão foi destruída e transferida para o interior do estado, no 

                                                
11

 Por projeto genealógico, entendemos que são os produzidos em favor das lutas em trazer à tona os ditos 

saberes locais, desqualificados e não legitimados que tanto são categorizados como inferiores pela instância 

teórica globalizante. É uma anti-ciência. 
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município de Alcaçuz. Conforme a Reforma e Reformulação dos Presídios Femininos, a 

maioria das unidades prisionais destinadas às mulheres no Brasil se caracterizam pelo que 

“sobra
12

” dos regimes carcerários dos homens. 

 

 

É impressionante notar que as mulheres presas quase sempre ocupam 
prédios reformados que em sua maioria mantêm a estrutura física anterior, 

sem observância das especificidades da mulher. Trata-se de edifícios cujas 

estruturas já haviam sido consideradas inadequadas. São construções 
públicas anteriormente desativadas ou interditadas, muitas vezes por 

questões de segurança ou salubridade (BRASIL, 2008b, p. 41). 

 

 

Essa citação, presente no relatório de Reorganização e Reformulação do Sistema 

Prisional Feminino, especificamente na sessão que aborda a infraestrutura dos presídios 

femininos do Brasil, apenas ratifica o que disse a então ministra Nilcéa Freire sobre a 

alocação de mulheres presas em penitenciárias masculinas que foram desativadas. Aqui 

vemos um total descaso com a condição da mulher apenada e um desrespeito às 

especificidades de adequação da mulher em um espaço prisional. Portanto, mais uma vez, 

observamos uma desigualdade de gênero no sistema carcerário brasileiro. Sabemos, no 

entanto, que o próprio relatório que versa sobre as condições dos presídios femininos, muitas 

vezes precárias, tem como propósito elencar medidas para que, cada vez mais, essas 

desigualdades sejam sanadas.  É preciso que os espaços físicos sejam pensados para 

comportar as mulheres apenadas. Nesses espaços, devem conter salas de aula, berçário e 

creche, salas para atendimento à saúde, além de ambientes em que se possa desenvolver 

atividades de lazer, cultura e religiosidade. 

Na unidade prisional da zona norte de Natal, estão locados apenas os apenados do 

regime semi-aberto e as mulheres que se encontram reclusas tanto no regime semi-aberto 

quanto no fechado. Ainda de acordo com a Reorganização e Reformulação do Sistema 

Prisional Feminino, podemos perceber que o sistema prisional brasileiro está aquém do que 

                                                
12  Sobre o sistema carcerário, a então ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Nilcéa Freire 
(no relatório de Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino) assim se posiciona: “Hoje o 

retrato do sistema prisional brasileiro é composto de imagens que revelam o desrespeito aos direitos humanos, 

tais imagens, ao olharmos especificamente para as mulheres que estão neste sistema, são ainda muito mais 

aterradoras; pois a elas é destinado o que sobra do sistema prisional masculino: presídios que não servem mais 

para abrigar os homens infratores são destinados às mulheres, os recursos destinados para o sistema prisional são 

carreados prioritariamente para os presídios masculinos e, além disso, os presos masculinos contam sempre com 

o apoio externo das mulheres (mães, irmãs, esposas e ou companheiras), ao tempo que as mulheres presas são 

abandonadas pelos seus companheiros e maridos. Restando-lhes, apenas, a solidão e a preocupação com os filhos 

que, como sempre, ficam sob sua responsabilidade” (BRASIL, 2008b, p. 15-16). 
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deveria estar em relação às condições estruturais e logísticas. Ou seja, há um desrespeito à 

execução dos direitos humanos.  

O pavilhão feminino, subunidade do Complexo Penal Dr. João Chaves, foi 

construída em 1990 para comportar a população carcerária feminina, no regime fechado, 

semi-aberto, no cumprimento da pena de reclusão e, ainda, para comportar apenadas que se 

encontram no cumprimento da pena restritiva no fim de semana, como prevê a Lei de 

Execuções Penais. 

Quando do nosso primeiro contato com a referida unidade prisional, deparamo-

nos com uma reforma nas instalações do local. Em virtude disso, alguns ajustes nas 

participações em atividades por parte das apenadas tiveram que ser providenciados. Tais 

adequações resultaram numa readaptação tanto das encarceradas quanto das pessoas que 

desenvolviam atividades no presídio: pesquisadores, agentes penitenciárias, grupos religiosos, 

etc.  

As mulheres encarceradas recebem visita íntima todas as quartas-feiras e as visitas 

sociais acontecem aos domingos. Para que esse processo seja referendado, é necessária a 

confecção de uma carteira de acesso por parte dos visitantes. Em caso de cônjuges, é preciso 

que se comprove o casamento ou a relação estável com a companheira. Nesses dois dias, os/as 

visitantes chegam às 9h da manhã e saem às 17h da tarde. É permitida a entrada com 

alimentação mediante revista das embalagens. Além disso, é necessária, também, a revista 

dos/as visitantes. Nesse procedimento, há o desnude dos visitantes e a sessão de agachamento 

para as visitantes do sexo feminino. Tal procedimento é adotado como uma justificativa para 

o não transporte de substâncias ilícitas e/ou aparelhos eletro-eletrônicos nas partes íntimas.  
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3 A MULHER PRESIDIÁRIA: OS FOCOS DE RESISTÊNCIA FACE 

AOS DISCURSOS DE NORMALIZAÇÃO 

 

 

3.1 OS DISPOSITIVOS DO PODER DISCIPLINAR NUMA SOCIEDADE DE 

NORMALIZAÇÃO 

 

 

Nesta sessão, procuraremos abordar como se caracteriza o poder disciplinar 

inserido numa instituição que se apresenta como representante de um regime de normalização. 

De que maneira, dentro do presídio, podemos visualizar os efeitos de poder que afetam as 

práticas afetivo-sexuais das mulheres apenadas? De que maneira a linguagem e as práticas 

discursivas institucionalizantes são produtoras de subjetividades? 

Para iniciarmos tal discussão, se faz-se necessário compreendermos, a partir das 

ponderações foucaultianas, o conceito de dispositivo
13

, que toma dimensão com a publicação 

do primeiro volume de História da Sexualidade, trata-se de um emaranhado heterogêneo de 

relações que se estabelecem mediante o visível e o enunciável, ou seja, é uma rede que 

engloba discursos, instituições, leis, enunciados científicos. Face a essas relações, podemos 

dizer que o dispositivo de poder vai além da normalização porque este é constituinte de 

subjetividades. Ora, como fazer parte de uma sociedade de normalização sem poder ser 

constituído subjetivamente por ela? Existiríamos num vácuo social? Somos, pois, 

constitutivos de verdades de efeitos de poder. A questão das relações de poder são, dessa 

forma, produtivas e positivas no que se refere à construção de identidades, verdades e 

subjetividades. E, consequentemente, essa construção é produzida nas e pelas práticas 

discursivas.  

Vamos a uma ilustração acerca de uma instituição normalizante: Foucault (2004), 

em “Vigiar e Punir”, abdica da ideia de que a prisão traz resultados negativos em relação à 

repressão sobre a criminalidade e busca examinar que efeitos positivos a instituição prisional 

                                                
13 Sobre o dispositivo, Foucault (2007, p. 138) aponta que “a natureza da relação que pode existir entre estes 
elementos heterogêneos. Sendo assim, tal discurso pode aparecer como programa de uma instituição ou, ao 

contrário, como elemento que permite justificar e mascarar uma prática que permanece muda; pode ainda 

funcionar como reinterpretação desta prática, dando−lhe acesso a um novo campo de racionalidade. Em suma, 

entre estes elementos, discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de 

funções, que também podem ser muito diferentes”. Além disso, afirma que o dispositivo é “como um tipo de 

formação que, em um determinado momento histórico, teve como função principal responder a uma urgência. O 

dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante”. 
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traz para a tecnologia do poder de punição centrada no corpo por meio de relações de poder. 

A fuga do suplício do corpo é tida, então, como novas e sofisticadas formas de dominação. 

É durante o século XVIII, na Europa, o momento em que Foucault (1988) 

constata o estabelecimento da categoria de sexo.  Ela é constituída como uma espécie de 

controle que auxilia na afirmação do poder produtivo. Portanto, o poder está atrelado aos 

dispositivos de controle que operam sobre a vida dos sujeitos. Criaram-se práticas punitivas 

que tinham o objetivo de docilizar, adestrar e retirar do corpo forças que favorecessem a 

ordem dominante.  

 

 

Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais duras, 

sobre o que, então, se exerce? A resposta dos teóricos - daqueles que 
abriram, por volta de 1780, o período que ainda não se encerrou – é simples, 

quase evidente. Dir-se-ia inscrita na própria indagação. Pois não é mais o 

corpo, e a alma. A expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um 
castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as 

disposições (FOUCAULT, 2004, p.16). 

 

 

As mortes espetacularizadas mediante esquartejamentos, amputações e por meio 

de queimaduras que aconteciam no final do século XVIII e início do século XIX dão lugar a 

essa nova forma de punição. O domínio exclusivamente sobre o corpo se extingue. Ou seja, 

 

 

o corpo é colocado num sistema de coação e de privação, de obrigações e de 

interdições. O sofrimento físico, a dor do corpo não são mais os elementos 

constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações 

insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos (FOUCAULT, 2004, 
p.13). 

 

 

Os corpos estariam, pois, sempre presos a uma série de limitações, proibições e 

obrigações. Em qualquer sociedade, estamos presos e enquadrados em paredes quase 

indestrutíveis. As disciplinas. Em sua origem etimológica, exprime “aprender”. Porém, as 

caixinhas do pensamento científico e da modernidade deram outro sentido ao vocábulo 

“disciplina”. Era preciso vivenciar as últimas consequências os controles ditados pela 

categoria hierarquicamente mais forte. A punição e o poder sobre o corpo tinham a sua 

centralidade não mais no suplício, mas na privação de um bem ou de direitos.  
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Assim, essa produtividade de um efeito de poder mediante a punição sobre o 

corpo propiciou uma certa mudança na formação de determinados enunciados, ou como diz 

Foucault (1979), uma proliferante criticabilidade das práticas discursivas que permeiam as 

instituições disciplinares, possibilitando (ora de maneira tímida e sutil, ora de maneira 

atrevida e sonora) vozes de resistência dos sujeitos.  Essa transformação da lógica das ciências 

da totalidade fez com que construtos inteligíveis fossem criados a partir da lógica das rupturas 

visto que o sujeito somente é constituído nas e pelas práticas discursivas.  

Assim, podemos observar que, com o passar dos anos, acompanhamos diversas 

efervescências no que se diz respeito aos direitos a serem adquiridos por determinados grupos 

sociais. Movimentos feministas, LGBT’s, negros, por exemplo, são grandes responsáveis pela 

incansável luta em favor da igualdade de direitos para essa parcela da sociedade.  Esses 

discursos podem ser visualizados no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, no 

relatório final sobre a reorganização e reformulação do sistema prisional feminino 

(apresentado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres), na Constituição Federal, 

etc.  

Ainda assim, sabemos que o contexto prisional está povoado de discursos de 

verdade (FOUCAULT, 2008b) que apontam para a interdição, a coerção, o atendimento de 

regras e a regulação de condutas dos/as que estão em situação de cárcere. As formas de 

normalização e de disciplinarização presentes em instituições como a prisão, o convento, o 

quartel, dentre outras, são, geralmente, alvos de objetos de pesquisas sociais na 

contemporaneidade. 

Portanto, esse caráter local da crítica possibilita a elaboração de uma teoricidade 

autônoma e, de modo específico e provisório, que não é dependente de um sistema comum de 

ciência. 

 

 

3.1.1 Das práticas normalizadoras como constituidora de subjetividades 

 

 

O estudo das instituições normalizadoras, notadamente a prisão
14

, tomou destaque 

com a publicação de “Vigiar e Punir” de Michel Foucault (2004). Isso porque as pesquisas 

                                                
14 O estudo da prisão com um olhar de contemporaneidade. A prisão não somente como um espaço de práticas 

de controle sobre o corpo centrada na punição e na repressão, mas como lugar de produção de subjetividades por 

essas mesmas práticas, no qual presenciamos as relações de poder, os focos de resistência, a vigilância. 
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que antecederam esse projeto de investigação não tinham como objetivo trazer à tona a 

discussão acerca de que tipos de discursos foram produzidos e formados, levando-se em 

consideração as práticas sociais presentes na instituição penal. Ou seja, as “outras” pesquisas 

estavam muito mais preocupadas em traçar, por exemplo, o surgimento das prisões numa 

perspectiva historicista. 

A nossa pesquisa está centrada numa perspectiva genealógica de análise, em que 

estamos sempre travando batalhas contra os efeitos de poder que tanto intencionam 

centralizar, que estão sempre atrelados a uma instituição e em favor de um discurso científico 

dito legítimo e soberano. Tomamos essas microlutas como instituidoras de deslocamentos de 

“teorias”. E justamente por isso, vivemos numa época de heterogeneidade científica, em que 

discursos e verdades são constituídos sócio-historicamente.  

O que queremos dizer é que os sistemas penitenciários carregam, sim, um manual 

de regras, regulamentações e discursos que agem sobre a vida e o corpo de quem faz parte de 

tal espaço.  

Assim, o nosso corpus permite que visualizemos essas práticas regulamentadoras 

que fazem parte do cotidiano da apenada que se tornou colaboradora de nossa pesquisa. 

Portanto, algumas regras como o controle do tempo, do corpo e do espaço são, assim, 

constituintes dos modos de existência da população carcerária. Vemos que o contato com as 

pessoas que estão do lado de fora é manipulado e ocorre em determinados dias da semana, 

com a duração de determinados espaços de tempo:  

 

 

[A visita social] é no domingo praticamente o dia todo, porque começa de 9h 
da manhã e vai até às 4h da tarde (...) Aí a visita passa pela revista, com a 

comida e entra já trazendo a refeição que ela vai fazer com quem ela vai 

visitar. 

 

 

Aliada a essa prática regulamentar das visitas, não podemos deixar de citar, 

apoiados pela narrativa da nossa colaboradora, as revistas. Tal procedimento se faz necessário 

para que a segurança seja mantida na prisão. Dessa forma, os/as visitantes são obrigados a 

serem vistoriados pelos/as agentes penitenciários/as no momento de entrada no complexo 

prisional a fim de evitar a entrada de objetos (aparelhos eletro-eletrônicos, armas, etc) que 

ofereçam risco à ordem, ao controle carcerário. Esse processo de revista, muitas vezes, resulta 

em um certo constrangimento por parte dos/as visitantes, uma vez que se exige o desnude 
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completo das vestimentas. No caso das mulheres, é solicitado um ritual de agachamento para 

que seja certificado que estas não estejam portando determinados objetos na genitália, 

conforme descreve a detenta: 

 

 

existe muito constrangimento com relação à revista, mas é normal porque é 

uma cadeia, precisa ser assim e eu tenho uma visão muito diferente do 

comum. Aqui as pessoas se revoltam com a revista. Eu nunca me senti 

agredida pela revista, nunca (...) elas[as agentes penitenciárias] fazem a 
gente tirar a roupa, revistando nossa roupa e a gente nua, não sei como é 

porque isso já faz tempo. Aí a gente se abaixa três vezes, porque acreditam 

que se tiver alguma coisa dentro da nossa genitália vai cair. Aí abaixa pra ver 

se tem alguma coisa. E se não tem, passa um detector de metais, também na 
altura da genitália assim, se não apita, se não tem nenhuma denúncia ou 

suspeita de que você possa tá transportando alguma coisa ilícita com você, 

pronto! Tá liberado!   

 

 

A partir dessa materialidade textual, percebemos que a nossa colaboradora se 

mostra de acordo com essa prática de controle, adotada pelo sistema prisional.  O vocábulo 

“normal”, qualificando o processo da revista por parte dos/as visitantes nos faz-nos 

compreender que somente a partir desse procedimento universalizante e regulador se pode ter 

acesso aos/às apenados/as. Em nenhum momento, a apenada se sente invadida ou vitimada 

pelo procedimento. Ela admite tais atitudes e acrescenta que não se sentia coagida nem 

mesmo no dia da visita íntima quando ia rever o marido:  

 

 

Eu nunca me senti agredida pela revista, nunca. Porque tava me levando 

pra perto dele, eu queria era tá perto dele, interessa lá que eu ia ter que 
descer três vezes.  

 

 

Além disso, podemos aliar a revista “normal” ao enunciado “Tá liberado!”. 

Compreendemos, portanto, que somente a partir de um procedimento corriqueiramente 

regulador, e, que, é caracterizado como “normal”, pode-se ter o aval para a entrada no 

estabelecimento prisional. Tais medidas trazem deslizamentos de sentidos que apontam para a 

normalização de sujeitos, fazendo com que esses se sintam autorizados e, assim, “livres” para 

poderem fazer parte de uma determinada prática. Ou seja, de certa maneira, a apenada 

considera o procedimento de revista apenas como mais uma atitude que possibilita o exercício 
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de seu direito em visitar o seu ex-companheiro. Levando-se em consideração que a nossa 

colaboradora não se sente agredida por esse controle disciplinar da revista, podemos 

compreender que tal prática, por vezes, não significaria, para ela, uma normalização de 

práticas, mas um rito não-constrangedor. Essa técnica regulamentar da revista pode não 

significar, portanto, um exercício de consternação, pois o envolvimento afetivo da apenada 

com o marido, de certa maneira, abranda o peso dos regulamentos prisionais. 

As regras que servem para pôr em prática o funcionamento de uma vida regulada 

são, de certa forma, um exercício de poder que, por vezes, é violento. Isso porque o universo 

de regras é o prazer calculado da obstinação, é responsável pela repetição de gestos e práticas 

em favor de uma disciplinaridade. Pensando na nossa realidade de investigação, esse 

regulamento, ao contrário do que podemos pensar, não é apenas instituído pela direção do 

presídio. As próprias apenadas deslocam essa prática disciplinar nas suas rotinas de vida, 

existem regras para todas as atividades no presídio: 

 

 

Então existe umas regras assim: todo mundo vai no banheiro, todo mundo 

toma banho, todo mundo faz a sua refeição, então, vai todo mundo dormir? 
Então, a partir daquele momento tá decidido que vai todo mundo dormir, 

todo mundo se deita, não pode haver mais o trânsito dentro da cela, porque 

você vai ser obrigado a passar por cima das pessoas, pisar em seus colchões, 

tem gente que não gosta. Também é chato você ta dormindo e alguém pisar 
no seu colchão. Então, existe essas regras que vêm funcionando por causa da 

circulação. 

 

 

De acordo com a narrativa da apenada, vemos a necessidade de implementação de 

normas para que o convívio seja menos conturbado.  A presidiária se utiliza justamente do 

vocábulo “regras” para fazer menção a uma padronização de práticas que acontecem no 

cotidiano prisional.  Vemos que as apenadas, além de cumprirem as regulamentações 

instituídas pela direção do presídio, são capazes de criarem suas próprias normas, 

configurando, assim, numa reinvenção de suas existências face ao poder disciplinar. 

Sabemos que a maioria dos presídios do Brasil (senão todos) apresentam uma 

infraestrutura deficitária. As celas, por exemplo, não comportam com qualidade o efetivo de 

pessoas que lá habitam, resultando na superpopulação de apenados/as. Esse problema pode 

ser evidenciado no Complexo Penitenciário Dr. João Chaves, pelas nomenclaturas que as 

mulheres apenadas instituem.  Portanto, elas não só criam regras internas de convivência, 

como inventam, também, terminologias que servem a esse momento de sociabilidade e de 
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confinamento precário que é a situação carcerária no referido presídio. Como as celas 

apresentam um número maior de presidiárias do que pode comportar, é preciso que algumas 

sejam obrigadas a não terem um direito a uma pedra
15

.  

 

 

BR é estrada, é rua, quem ta no meio do caminho. Porque BR não é uma 
abreviatura que é utilizada pra estrada? Então, aqui é a mesma coisa, é o 

meio do caminho, é quem é obrigado a dormir no chão, que é obrigado a 

dormir no meio do caminho. Quem tá na BR encontra dificuldade pra 

receber a visita íntima porque ela nunca sabe se a colega que é a dona da 

cama... 

 

 

Então, às companheiras desprovidas de pedra, é preciso conviver com a BR. As 

apenadas são obrigadas, da maneira delas, a coexistirem em um espaço que se torna reduzido 

em função da quantidade de presidiárias que dividem os espaços que lhes são destinados. 

Poderíamos estar falando de uma cena ficcional, na qual atores ou atrizes encenassem 

narrativas fantásticas, vivendo em mundos imaginados e inventados.  Falamos aqui de uma 

“realidade” posta: essas mulheres têm a difícil tarefa de viverem num espaço que não existe. 

Referências ficcionais à parte, a nossa colaboradora, brilhantemente, utiliza uma bela 

metáfora que, a partir do seu relato, podemos visualizar pessoas que “moram” na rua. Mas 

ninguém mora num não-lugar. Rua não é morada para ninguém. Pois bem, quem está no meio 

do caminho pretende chegar a algum lugar. Entretanto, o que fazer quando se é obrigado a 

ficar no meio do caminho? Portanto, o que fazer quando se é obrigado a dormir no chão? 

Essa condição, de acordo com a apenada, resvala em outra problemática na existência 

prisional: quem está na BR encontra dificuldade pra receber visita íntima. A habitante do 

não-lugar, caso receba visita íntima, obviamente não tem lugar para exercer os seus direitos 

sexuais. 

Sabemos, no entanto, que tal faceta dessas práticas normalizantes é também 

desencadeadora de modos de subjetivação. Dessa maneira, visando a uma melhor 

compreensão da constituição de subjetividades por parte da nossa colaboradora, fazemos 

referência ao que Foucault (1979, p. 241) compreende por “resistência”: “[a] resistência de 

que falo não é uma substância. Ela não é anterior ao poder que ela fala”. Isso porque, a partir 

dessa assertiva, podemos compreender como a apenada em questão, apesar de estar inserida 

                                                
15 As presidiárias do Complexo Penitenciário Dr. João Chaves utilizam essa terminologia para fazerem 

referência à “cama”.  
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em um ambiente característico das ditas práticas coercitivas, luta contra tal poder disciplinar 

e, a partir disso, traça diariamente novas existências na prisão.  

O contexto prisional se caracteriza pelo enclausuramento de indivíduos entre 

muros, celas e portas, ou seja, há um isolamento desses integrantes com o mundo de fora. 

Partindo desses aspectos presentes no sistema carcerário, Goffman (2008) elabora o conceito 

de instituições totais
16

 para caracterizar de que maneira os sujeitos são constituídos e 

circunscritos em um regime qualificado como coercitivo e repleto de punições e proibições. 

Assim, a prisão seria o local, por excelência, onde se resguardariam os indivíduos que 

oferecem riscos e perigos à sociedade, protegendo-a e dando, assim, aos cidadãos e cidadãs de 

uma determinada comunidade o bem-estar. 

Como punição, aos indivíduos residentes em instituições caracterizadas como 

totais restariam as restrições de uma vida social privada do direito à “liberdade”: num mesmo 

lugar, os/as apenados/as viveriam sob controle de uma mesma autoridade, conviveriam com 

um mesmo grupo realizando as mesmas exaustivas e repetidas atividades e práticas diárias.  

A esse orquestramento de práticas e atividades podemos chamar de disciplina – 

dispositivo que normaliza os sujeitos. O que entendemos por disciplina há de se passar pelos 

seguintes apontamentos: a disciplina transforma para determinado fim; classifica 

determinados elementos para atingir determinados objetivos; estabelece uma determinada 

coordenação para determinados fins; instaura procedimentos de adestramentos e de controle 

para classificar determinados sujeitos como capazes ou incapazes de desempenhar 

determinados papeis. 

A partir dessa discussão, chegamos à conclusão de que a disciplina produz 

sujeitos normais e anormais (FOUCAULT, 2001). A normalização disciplinar vai da norma 

para a caracterização do normal e do anormal (normalização, normação). Vemos, portanto, a 

preocupação primeira da norma para o desencadeamento do normal e do anormal.  

Em se tratando de uma instituição prisional, portanto, de um modelo de sociedade 

disciplinar, estamos diante de um locus que é caracterizado pelo modo como o espaço é 

organizado, pela forma como se controla o tempo, pela maneira como se registra, se vigia o 

indivíduo e a sua conduta. Essa sociedade disciplinar cedeu espaço para a consolidação de 

determinados saberes que resultam num estabelecimento da verdade. E, para que se estabeleça 

a verdade, a instituição faz uso não só de modos de poder de caráter repressivo negativo, mas 

                                                
16 O autor alega que tal conceito não é claro e acabado. Apenas supre satisfatoriamente uma provisória definição 

para que a categoria seja possível de ser compreendida. Para isso, Goffman faz menção a cinco agrupamentos 

que são essencialmente pertencentes a uma instituição total. Como exemplo dessas instituições, podemos citar os 

quarteis, os conventos, as prisões, os manicômios, etc. 
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também de formas mais sutis de adestramento e de constituições de comportamentos que 

delineiam o indivíduo como ele deve ser segundo um determinado padrão de normalidade. 

Tomar o poder como algo atuante e disciplinar é operá-los por meio de táticas e técnicas sutis 

de adestramento, é “submeter” um determinado sujeito a um estado de conformação física, 

política e moral dos corpos. 

A abordagem genealógica foucaultiana se ocupa das análises da vida, a partir da 

ótica da política e das estratégias do poder. Portanto, a análise dos saberes não está, nesse 

domínio, voltada para as positividades e sim para as relações de poder que estão envolvidas 

num dispositivo político. Face a essa análise, Foucault (1979, 2004) percebeu que, a partir das 

relações de força, o poder disciplinar e a biopolítica atuam nas várias esferas sociais com o 

objetivo de oferecer o bem-estar tanto da população quanto dos indivíduos. Dito dessa forma, 

se quiséssemos dar conta de uma dicotomização de práticas, teríamos a sociedade dividida em 

bons e maus indivíduos. Os bons teriam a “liberdade” de ir e vir; enquanto que os maus 

estariam fadados a viver sob as regras de um regime normalizador e disciplinarizante. Mas 

tais regras e a vontade de controle não estão posicionadas ao lado dos ditos delinquentes ou ao 

lado oposto dos ditos “de bom caráter”. Não podemos estruturar e categorizar os 

acontecimentos, as práticas, os comportamentos. Onde estão os focos de resistência? As 

relações de poder? 

É imprescindível compreendermos, portanto, que, apesar de o poder disciplinar e 

as tecnologias
17

 de governo serem formas de poder exercidas por mecanismos específicos, 

nem sempre são alheias às estratégias utilizadas por sujeitos que estão inseridos nessas 

práticas de empoderamento. A partir de “História da Sexualidade I”, Foucault(1988), 

entendemos que os mecanismos de poder se refletem na vida dos indivíduos por meio da 

norma, da disciplina, do saber, das regulamentações. Portanto, o poder disciplinar alcança o 

“corpo homogeneizando as diferenças”. O dispositivo da sexualidade se mostra como uma das 

grandes tecnologias do poder com a capacidade de agenciar a vida por meio do controle dos 

corpos.  

 

 

 

 

                                                
17 Essas tecnologias são desdobradas em dispositivos capazes de regular vidas a fim de garantir a segurança da 

população (FOUCAULT, 2008a). 
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3.2 OS FOCOS DE RESISTÊNCIA FACE AO PODER DISCIPLINAR NUMA 

SOCIEDADE DE NORMALIZAÇÃO 

 

 

O que faz com que o poder se mantenha e que 

seja aceito é simplesmente que ele não pesa só 

como uma força que diz não, mas que de fato ele 

permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma 

saber, produz discurso 

(FOUCAULT, 1979) 

 

 

As relações de poder, a partir das regras do direito, são responsáveis pela 

proliferação de discursos de verdade que podem ser percebidas nos saberes e nas práticas 

discursivas institucionalizadas (FOUCAULT, 2008b). São, portanto, formas estratégicas de 

produzir poder e saber. A perspectiva genealógica, que estabelece as relações de poder e de 

saber, permite visualizarmos a interface que existe entre os saberes e os mecanismos 

econômicos e políticos da sociedade. É importante destacar que o poder, no sentido 

foucaultiano, pode ser compreendido a partir dos efeitos de dominação, das formas de 

sujeição, dos dispositivos estratégicos; e não do poder do Estado, pois esse não é o único 

detentor.  

Para Foucault (1979), o que existem são micropoderes locais e específicos que 

podem ser exercidos por todos. Fazer uma investigação dos micropoderes nos possibilita 

compreender como estes se relacionam com o Estado. Dessa forma, a verdade, a partir dos 

estudos foucaultianos, pode ser produzida também pelas práticas coercitivas, pelos efeitos do 

poder. O filósofo, então, desvincula a ideia tradicional de que o poder apenas produz 

repressão e que apenas o saber é que pode conduzir à verdade. Em se tratando de uma 

investigação das subjetividades, nossa perspectiva aqui é não generalizar, não estamos 

preocupados com as universalidades, com o global. 

O estudo do poder nos faz compreender como os indivíduos e a população são 

classificados como “normais” ou “anormais”, por meio das técnicas de normalização, das 

formas de sujeição, bem como pela disciplinaridade (FOUCAULT, 2001, 2009).  

Temos na normalização um instrumento de poder. Uma das consequências do 

poder de normalização é a universalização dos sujeitos, a capacidade de tornar homogêneo o 

que é múltiplo.  
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É imprescindível fazermos algumas considerações acerca do poder em Foucault 

(1979): não pode ser compreendido como algo que se tem posse, que podemos nos apoderar, 

mas como um jogo de forças instáveis e que pode resultar numa produtividade de 

subjetividades. O poder, para Foucault (1979), não é algo que se possa mensurar, pois é 

instável e variável. Na verdade é o jogo de forças que particulariza as relações sociais em uma 

dada circunstância histórica por meio de práticas e discursos específicos. Talvez aí também 

seja cabível esclarecer o motivo pelo qual o referido autor não se ocupou em traçar uma teoria 

geral do poder. 

As práticas discursivas das Ciências Humanas reconheciam objetos e experiências 

a partir de práticas e relações sociais. Portanto, a constituição de subjetividades (e 

identidades) está intimamente ligada às relações de poder. 

Pensar as relações de poder no presídio Dr. João Chaves é tentar compreender de 

que maneira a apenada, com as técnicas que lhe são propostas e prescritas, vai (re)desenhando 

e constituindo as suas subjetividades. As suas lutas de resistências são, para nós, 

encaminhamentos que traçam novas, velhas, outras, mesmas, vertiginosas existências que se 

contrapõem ao poder disciplinar. 

A condição de disciplinarização de corpos, sujeitos, atitudes, comportamentos sob 

a ótica das teorizações foucaultianas, não produz um sujeito “assujeitado”, predisposto a ser 

formado por cartilhas de leis e por supremos poderes que resultariam na constituição de um 

sujeito uniforme, fixo, homogêneo. 

Pensar sobre que é o poder e, posteriormente, sobre como se resiste a esse poder, 

está no cerne das nossas investigações. Concebemos a resistência como algo que poderíamos 

“classificar” como antecessora ao poder uma vez que só se exerce o poder mediante uma 

fuga, mediante a uma reação. As resistências, portanto, são desenvolvidas em meio às 

relações de poder. Somos capazes de modificar um alvo de poder a partir de determinadas 

estratégias discursivas, de determinadas ações e condições. O sujeito é, pois, capaz de se 

tangenciar em meio a uma relação de forças em virtude da heterogeneidade das práticas de 

resistência através das lutas que, por vezes são pontuais, por vezes bruscas. 

Portanto, é característico de uma sociedade regida por um poder disciplinar 

normalizador tornar o indivíduo sujeito: sempre proposto a se constituir por meio de um 

controle e de práticas discursivas que o caracterizam, a partir de uma norma, como o “normal” 

ou o “anormal”, por exemplo. 
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3.2.1 Dos focos de resistência como constituição de subjetividades 

 

 

Refletir sobre a genealogia foucaultiana nos permite conceber que o poder é um 

dos dispositivos fundamentais para a produção de discursos de verdade (FOUCAULT, 1979; 

MACHADO, 2006). Pensar o poder como produtor de verdades possibilitou a ideia de 

politização de relações sociais anteriormente consideradas como essência.  

Ao pensarmos nas relações de poder, devemos levar em consideração o sujeito e 

as práticas que esse sujeito pode exercer a fim de criar um campo de invenções e efeitos 

possíveis. Assim, entendemos que a verdade não existe em si mesma, mas que ela é criada e 

reinventada a todo momento, ela é múltipla. A partir daí, podemos compreender um pouco 

mais acerca das novas formas de existência, de possibilidade, de espaço a serem traçados por 

sujeitos fragmentados. 

São duas as propostas da pesquisa genealógica formulada por Foucault. 

Primeiramente, mostrar como as práticas sociais têm a possibilidade de construir maneiras de 

saber e, a partir disso, de produzir novas formas de sujeitos. Em segundo, como se produz o 

normal e o anormal a partir de práticas sociais de controle dentro ou fora das regras. A 

constituição de saberes e práticas acabam por objetivar o sujeito por meio da disciplina e 

normalização tornando-o individual e homogêneo através do processo de dominação. Isso 

acarreta uma categorização  desse sujeito no binômio do normal/anormal. O sujeito é 

constituído historicamente por meio de um conjunto de estratégias que fazem parte das 

práticas sociais.  

Foucault (1979, 2009) faz um deslizamento acerca do que representa o poder a 

partir da sua genealogia: o poder significa produção, resistências. Baseados nessa formulação, 

compreendemos que a nossa colaboradora se posiciona não como uma mera receptora de 

ordens, temente a normas, mas como sujeito capaz de reger sua própria vida e de criar novos 

modos de subjetivação em meio às práticas coercitivas.  

Percebemos que a apenada não se posiciona como uma mera subordinada às 

regras da instituição. De acordo com o seu depoimento, é possível interpretarmos que as suas 

ações não são totalmente submetidas a algo que esteja inserido na esfera de um possível 

assujeitamento às práticas coercitivas, às “ordens” da direção: “Capitão, faça uma reunião 

com sua equipe, oriente a sua equipe”. Nesse trecho da narrativa, percebemos que a 

presidiária, no processo de interação com o vice-diretor do Complexo Penitenciário Dr. João 

Chaves, faz com que as relações de poder não se convertam em um estado de dominação. A 
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colaboradora se utiliza de estratégias discursivas que a configuram num sujeito errante aos 

saberes modernos objetivantes. Assim, a presidiária se comporta como alguém que está na 

contramão do que determina a orientação moral pregada pela norma, mais especificamente, 

pelo código penal. A partir dessa materialidade textual, visualizamos o sujeito como o centro 

das reflexões. 

A constituição das subjetividades das mulheres apenadas se dá por meio das 

experiências que elas têm consigo mesmas bem como com as práticas discursivas que as 

circundam. Ou seja, inserida numa sociedade de normalização, a mulher apenada não se 

constitui somente a partir das práticas ditas coercitivas, ao que está no “exterior” de si mesma, 

mas também pelas experiências que são construídas por meio de tecnologias do eu. A coerção 

tão presente nas instituições normalizadoras podem ser “transformadas” pelos sujeitos que 

convivem nesse locus. Nem sempre as regras são capazes de normalizar determinados 

indivíduos.  

Na penitenciária em questão, nem sempre o controle e as regras inerentes à 

instituição são responsáveis por formar indivíduos obedientes, dóceis, regulados, controlados 

e disciplinados. A instituição prisional também oferece à nossa colaboradora práticas que a 

“libertam”. Há, sim, também formas de se (re)elaborar através de relações reflexivas consigo 

mesma. O Foucault que tentarei utilizar é o que considera a pessoa humana como produto de 

práticas discursivas de subjetivação. 

A presidiária sempre se caracteriza como alguém que se posiciona, tem o domínio 

para conduzir não só a sua própria vida, mas também a de suas companheiras, pois como nos 

diz: 

 

 

eu sou sempre chamada pra reuniões, quando vem alguma autoridade, que é 

pra falar do interesse das presas, sou eu que venho, eu acabo sendo relações 

públicas. Eu sou uma “relações públicas” do grupo. 

 

 

De acordo com esse enunciado linguístico-discursivo, verificamos que esse 

posicionamento de liderança da apenada é marcado pela utilização do verbo “ser” juntamente 

com vocábulo “sempre” nos remetendo a uma noção de essencialização de práticas. Ou seja, a 

apenada sempre se coloca como alguém que toma a atitude de conduzir atividades no 

cotidiano prisional. 
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Além disso, a apenada sempre se caracteriza como parceira das atividades 

desenvolvidas não só pelo presídio, mas também de diversos grupos que lá exercem projetos, 

oficinas, grupos de discussão, etc, assim ela nos relata: 

 

 

Ontem a doutora P. esteve aqui com um grupo pra apresentar um filme. 
Ninguém sentava, aí todo mundo já tava... aí eu falei: “quer ver como é que 

faz?” Aí eles riram, aí eu sentei e falei: “Ó, é três minutos, viu pra sessão do 

cinema, ou entra ou sai, ou acabou e pronto e acabou!”. Pronto! Quem 
realmente tava interessado em assistir ficou. Quem tava no ôba-ôba... 

 

 

eu vou tentar produzir uma coisa aqui pra tapar a iluminação todinha, eu 
combinei isso com a doutora P. 

 

 

Vocês podem integrar (...) e aí eu já vou tá produzindo que ela [Doutora 

P.] já deixou esse material pra mim, eu vou fazer a frescurinha, tudo... vocês 

já vão ter o equipamento. 

 

 

A partir esse depoimento, verificamos que a apenada sempre se dispôs a nos 

ajudar no que fosse preciso para a execução da nossa pesquisa.  Como podemos perceber nos 

enunciados narrados pela presidiária, a presença dos verbos “ir” e “fazer” revelam efeitos de 

sentido que apontam para ações a serem tomadas. Ademais, a utilização das formas 

imperativas “entra” e “sai” produzem sentidos que reiteram que a presidiária se denomina 

como alguém que conduz a conduta de algumas mulheres apenadas.  

Tal atitude revela deslizamentos de sentido que estão atrelados a uma busca pela 

transformação a partir de atividades que podem, de alguma forma, ser objetos de reinvenção 

de existências na prisão. Observamos o posicionamento da presidiária como um foco de 

resistência no sentido em que muitas das atividades que são desenvolvidas na prisão são de 

caráter optativo. As apenadas somente participam se veem naquela prática uma forma de 

viver sob diversos efeitos de saberes que lhes são oferecidos. Assim, a partir de uma 

participação ativa em certos projetos, há possibilidades de delineamento de novas 

perspectivas de existir na prisão: 
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eu acredito que a galera daqui tá enxergando isso como novas 

possibilidades, que isso pode abrir portas que pra elas são importantes. Então 

é por isso que eu acho que vai funcionar, eu acreditei nisso. 

 

 

A semântica do verbo “acreditar” flexionado na primeira pessoa (eu acredito) 

produz sentidos que apontam espaços de liberdade propiciados pela equipe de investigação à 

apenada, que se mune de formas de resistência e se constitui como um sujeito que busca 

novas possibilidades de delineamento, novas artes de existência. Ou seja, há efeitos de 

sentidos de focos de resistência e que traduzem, a partir da atuação e do envolvimento dela e 

de suas companheiras da Unidade penal, de sucesso, êxito, na execução do projeto que as 

envolvia. 

Além dessa opção para participar de diversos projetos que são oferecidos sob a 

permissão da direção do presídio, a apenada revela sua resistência ante o poder institucional e 

as próprias companheiras. Ela garante sua sobrevivência e garante a beleza das outras 

mulheres que, em posição similar, encontram-se privadas de liberdades. Vejamos os 

enunciados da presidiária: 

 

 

eu vivo hoje dentro da cadeia, eu me sustento, que eu sou manicure, eu 

faço... mas isso aí foi uma vertente minha de sobrevivência, eu faço a unha 

de quase todo mundo aqui dentro do pátio. Com esse dinheiro que eu 

ganho aqui eu me sustento. Eu não tenho apoio, ninguém que cuide de mim 

aqui, ta entendendo? 

 

 

Então eu brinco porque eu digo: “olhe, se você quiser ficar bonita, eu adoro, 

apoio, se você quiser fazer um cabelo, me chama, que eu vou, a gente tem 

prancha aqui, eu prancho o cabelo de todo mundo. Se quiser passar uma 
química, eu passo”. 

 

 

Alguns enunciados dessa narrativa produzem sentidos que corroboram o que nos 

diz Michel Foucault (2009) a respeito dos ambientes prisionais. A colaboradora também está 

inserida nas rotinas de trabalho na prisão. A partir de uma participação nessas atividades, a 

apenada, de certa maneira, é enquadrada num ciclo de atividades que tem como objetivo 

treinar e padronizar práticas. No entanto, percebemos na fala da presidiária uma certa sutileza  

e flexibilização na maneira como exerce o ofício de manicure: 
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eu vivo hoje dentro da cadeia, eu me sustento, que eu sou manicure, eu 

faço... mas isso aí foi uma vertente minha de sobrevivência, eu faço a unha 

de quase todo mundo aqui dentro do pátio(...)As pessoas vêm lá da rua 

pra fazer unha aqui, querem passar o dia inteiro fazendo unha, a visita acaba 

e eu tou muito cansada e quando eu digo que eu não quero (...)Eu passo o 
dia inteiro trabalhando e quando eu digo que não quero fazer,aí o povo vai 

embora com raiva de mim. Aí tem dia que eu fico doida que o domingo 

acabe logo pro povo ir embora, que eu não tou aguentando mais fazer unha, 
e minha coluna ardendo demais e se eu disser “não” o povo vai embora 

com raiva da pessoa. Então tem dia que eu fico cansada também porque eu 

queria tá tendo uma visita, eu queria tá descansando. 

 

 

 A partir desse trecho da entrevista, vemos que a apenada aparenta ter um uma 

certa influência sobre as suas clientes. Essa influência se dá pela predisposição que ela tem 

em querer agradar tanto as companheiras de cela quanto às pessoas que vêm “de fora”. Essas 

clientes “de fora” são as mulheres que participam da visita social do domingo. A prática do 

trabalho de manicure da presidiária acabou virando uma rotina no complexo penal.  Podemos 

inferir essa rotinização a partir da expressão vertente minha de sobrevivência. Isso porque, a 

partir desse relato, entendemos que a apenada se adapta a determinadas práticas que acabam 

se tornando atribuições profissionais, muitas vezes, diárias. Essa vertente nada mais seria do 

que a capacidade de se adaptar às rotinas do presídio. E tais rotinas se tornam, por vezes, 

práticas efetivas de determinadas atividades profissionais no contexto prisional: prestação de 

serviço de manicure. Assim, de tanto fazer as unhas das mulheres, a presidiária acabou 

percebendo que poderia, a partir desse trabalho, tirar sustento (eu me sustento) para ter uma 

sobrevivência financeira menos difícil. 

 Partindo para os focos de resistência, vemos que a apenada demonstra tradição 

na prestação dos serviços de manicure que evidencia uma certa liberdade em demonstrar 

quando não quer cuidar das unhas das clientes. Isso fica evidente a partir das expressões 

quando eu digo que eu não quero fazer e se eu disser “não” o povo vai embora com raiva. A 

manicure, portanto, demonstra, pela sua fala, que exerce bem o seu trabalho a ponto de deixar 

as suas freguesas com raiva quando ensaia dizer que não fará o tratamento das unhas da 

clientela. Particularmente no fragmento se eu disser “não” o povo vai embora com raiva, 

visualizamos um exercício de poder, uma vez que a apenada, por meio de suas lutas, se coloca 

numa posição estratégica a fim de desempenhar a sua vertente de manicure competente. Ou 
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seja, a apenada exerce seu poder de escolha ainda que sua não-atuação cause um certo 

desconforto e insatisfação por parte das suas clientes.  

Durante o processo investigativo no complexo penal Dr. João Chaves, soubemos 

de um projeto desenvolvido por uma agente penitenciária em que as apenadas são capacitadas 

para confeccionarem objetos artesanais. Portanto, essa é uma das maneiras que as mulheres 

têm de exercerem uma profissão fazendo com que um dos objetivos primeiros do sistema 

penitenciário – a constituição de uma cidadania – seja garantido e posto em prática.  

As artes do viver de mulheres apenadas nos permitem refletir sobre como essas 

mulheres constituem as suas subjetividades face às práticas discursivas institucionalizadas. 

Esses modos de subjetivação são produzidos por meio de focos de resistência atravessados 

por discursos que circulam na instituição penal. Apesar de existirem algumas práticas 

coercitivas na prisão, as encarceradas adotam práticas de liberdades e, através dos focos de 

resistência, procuram se elaborar, se transformar e atingir uma determinada forma de ser. Suas 

vidas passam a ser, então, construídas como obras de arte e se constituem como práticas de 

existência. 

A história da sexualidade proposta por Foucault (1988) pode ser compreendida 

como a experiência que determinado indivíduo (inserido numa determinada cultura) vivencia. 

E essa ideia de experiência nada mais é do que a interface entre os domínios do saber, os 

contornos de subjetividades e os tipos de normatividade.  Daí podemos trazer à tona o nosso 

objeto de estudo, que é a constituição de subjetividades de uma mulher apenada numa 

sociedade de normalização. A partir da narrativa de uma mulher em situação de cárcere, 

tentaremos traçar de que maneira ela se constitui enquanto sujeito a partir das práticas 

discursivas que circulam no presídio. Consideramos aqui o sujeito como arquitetado por um 

processo histórico no qual se presentificam batalhas travadas entre os discursos que 

determinam as verdades do sujeito, as práticas que regulam a sua existência, bem como os 

tipos de subjetividades constituidoras da sua interioridade.  

Tomar a vida como uma obra de arte, de acordo com Foucault (2006), implica 

uma preocupação com a política (seria um foco de resistência ao poder político resultando 

numa arrancada para a constituição de modos de subjetivação); a ética (somos interpelados a 

partir de determinadas regras que funcionam como termômetros sobre os nossos atos e 

pensamentos, o que indica a forma como escolhemos determinados modos de existir – 

questionamento da forma que se pode dar à própria vida); estética (forma como delineamos e 

desenhamos a nossa vida, modos de subjetivação); e a erótica (relação entre eros e verdade, 

eros e a forma de existência escolhida, e de chegar a uma nova forma de existência, mediante 
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a sexualidade, à distância dos arquivos do biopoder).  

Diante de uma instituição de normalização, é possível, pelas mulheres apenadas, 

uma reinvenção do viver. As práticas ditas coercitivas dentro de uma instituição de 

regulamentação e de controle produzem subjetividades por meio das relações de poder. É 

possível visualizarmos, pelo relato das mulheres encarceradas, modos de viver que se 

confrontam com os arquivos hegemônicos do contexto prisional. Através dos relacionamentos 

homo ou heterossexuais, essas mulheres reinventam suas existências num contexto do 

universo penal. 

Nos estudos dos modos de subjetivação de mulheres apenadas, é importante 

mostrarmos que a disciplinarização e a normalização, por exemplo, não passam de um dos 

aspectos da arte de governar indivíduos em sociedade. Nossa perspectiva aqui é estudar as 

relações de poder partindo não somente das técnicas de dominação, mas também das técnicas 

de si. Os estudos das proibições e das interdições realizados por Foucault (1988) não foram 

somente estudos sobre o que era permitido e o que era proibido, mas também “sobre os 

sentimentos que estavam representados, os pensamentos e os desejos que podiam ser 

suscitados, a inclinação a perscrutar no si todo sentimento escondido, todo movimento da 

alma, todo desejo travestido sob formas ilusórias” (FOUCAULT, 1994, p. 1). Há uma 

diferença sutil entre as proibições advindas da sexualidade e das outras proibições. As geradas 

pela sexualidade "estão sempre ligadas à obrigação de dizer a verdade sobre o si" 

(FOUCAULT, 1994, p. 1). 

As subjetividades de mulheres apenadas são produzidas por meio relações de 

poder atravessadas por discursos que circulam na instituição penal. Apesar da situação de 

cárcere, ou seja, da imersão em um regime institucional de disciplinarização e normatização 

de condutas, de práticas coercitivas, as mulheres apenadas se utilizam de focos de resistências 

e relações de poder que permitem a realização de uma transformação consigo mesma no 

corpo, na alma, nos pensamentos, nas condutas que possam atingir um nível de felicidade, de 

concretização de uma existência mais virtuosa.  

 

 

3.3 A AFETIVIDADE E A SEXUALIDADE DAS MULHERES APENADAS 

 

 

Os dispositivos de controle encontrados num sistema penitenciário são capazes 

também de interferirem na afetividade e na sexualidade de mulheres apenadas. A questão da 
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visita íntima, especificamente, é um fator de grande influência na consolidação dos arranjos 

afetivos das mulheres em situação de cárcere. E, em se tratando de mulheres de orientação 

homossexual, essa situação é ainda mais complicada, pois, na maioria dos presídios, não há a 

garantia de direitos no que se refere ao exercício da sexualidade dessas apenadas. Segundo o 

registro do relatório final sobre a reorganização e reformulação do sistema prisional feminino 

do Brasil (BRASIL, 2008b, p. 35), apenas o Estado de Pernambuco assegura o direito à visita 

íntima homossexual
18

. Esse mesmo relatório também destaca o seguinte:  

 

 

O direito à visita íntima, ao contrário do que ocorre com os presos homens, 
não é garantido às presas mulheres. Compõe uma diretriz deste relatório a 

garantia de forma plena e inquestionável deste direito também às mulheres. 

Quando se propõe aqui que seja integralmente garantido, inclui-se nesta 
previsão o respeito à orientação sexual da mulher presa e seu direito à 

manutenção do vínculo familiar, mesmo quando o parceiro e/ou parceira 

também estiver encarcerado/a, seja na mesma unidade ou em outra. Há que 
se garantir também o direito à visita íntima homossexual, a exemplo do que 

acontece no Estado de Pernambuco, bem como deve ser explicitamente 

repudiada a prática de penalização de relações homoafetivas
19

.  

 

 

Às mulheres de conduta heteroerótica são permitidas visitas íntimas de seus 

maridos e companheiros, porém somente depois de uma rigorosa vistoria. Às mulheres de 

conduta homoerótica não são garantidas visitas íntimas nem o exercício da afetividade e da 

sexualidade dentro da instituição penal, sob risco de ampliar o tempo de pena. Assim como 

destaca Fernandes (2006) em uma pesquisa realizada num presídio feminino em 

Florianópolis, constatamos que no Complexo Penitenciário Dr. João Chaves se permite que 

mulheres apenadas que vivem uma relação homossexual dividam a mesma cela, porém não é 

admissível que tal relação seja publicizada.  

 

 

O direito à visita íntima, ao contrário do que ocorre com os presos homens, 
não é garantido às presas mulheres. Há mais de vinte anos, é garantido de 

forma plena aos presos homens, enquanto para as mulheres é tratado como 

                                                
18 “O exercício dos direitos sexuais pelas mulheres em situação de prisão, em muitos estabelecimentos, é 

encarado como falta grave. A elas são vedadas relações homoafetivas, e o castigo, inevitavelmente, atinge o 

tempo de remissão de pena” (BRASIL, 2008b, p. 91). 

 
19 BRASIL. Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino. Brasília: Presidência da 

República, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2008, p. 92-93. 
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mera liberalidade, não sendo garantido na maioria dos estabelecimentos 

prisionais femininos
20

  

 

 

A reflexão de Michel Foucault (2006) acerca das obras literárias heterossexuais e 

homossexuais
21

, das artes da existência dos homossexuais, nos faz pensar na instantaneidade 

dos relacionamentos afetivos. Na ocasião, Foucault aponta que aos gays não é permitida uma 

certa elaboração no que concerne o cortejamento do parceiro, uma vez que estamos diante de 

discursos de verdade que, por vezes, interditam as práticas homoafetivas. Estamos, pois, 

imersos em uma sociedade heteronormativa (BUTLER, 2008). Aos gays, só resta a condução 

de relacionamentos afetivos de maneira breve e instantânea. Tal evento acaba, muitas vezes, 

por fazer com que os desejos sexuais fiquem apenas no plano do fantasioso, da imaginação. 

Dessa forma, diante dessa fugacidade amorosa, encontramos algumas semelhanças no modo 

como as mulheres apenadas vivenciam seus relacionamentos afetivos e sexuais.  

A hipótese repressiva é criticada por Foucault (2006, p. XIX): “ao falarmos da 

liberação sexual e da injustiça da censura, os mais importantes fenômenos atuais que 

envolvem a sexualidade nos escapam”. Entendemos que a noção de jogos de poder coloca 

certos discursos numa posição estratégica. As relações de poder são encaradas como jogos de 

poder. O cotidiano que nos apresenta como essencial é o cotidiano das prisões, da loucura, do 

crime, da lei, da doença.  

Para Foucault (2006), a diferença de scientia sexualis e ars erótica é fundamental 

para refletirmos acerca dos dispositivos de sexualidade que são delineadores de modos de 

subjetivação. Enquanto que a primeira diz respeito a uma sociedade em que impera os 

discursos científicos ou pseudocientíficos sobre o sexo (é o que acontece no Ocidente, por 

exemplo); a segunda está relacionada às sociedades que procuram alimentar um 

discurso extenso sobre a sexualidade sem a perspectiva de construir uma ciência. 

 

 

 

 

                                                
20 BRASIL. Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino. Brasília: Presidência da 

República, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2008, p.35. 

 
21 FOUCAULT, Michel. Dits et Écrits. “Sexual Choise, Sexual Act”; entrevista com J. O’Higgins; trad. F. 

Durant-Bogaert). Salmagundi, n.58-59: Homosexuality: Sacrilege, Vision, Politics, automne-hiver 1982, pp. 10-

24. Paris: Gallimard, 1994, p. 320-335. Disponível em:< 
http://vsites.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/escolha.pdf>. Acesso em: 05 Maio 2010. 
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3.3.1 Do controle da sexualidade 

 

 

No complexo penitenciário que estivemos investigando, percebemos que o olhar 

de nossa colaboradora é intermediado por esta norma implementada pelas práticas discursivas 

que circulam na instituição que quantificam e qualificam determinadas apenadas como 

sujeitas ou não a se enquadrarem como “normais” ou “anormais”, pois 

 

 

quem é homossexual às vezes topa dizer que é gay, mas tem um monte de 
outras moças aí dentro que elas são homossexuais, mas elas não querem que 

ninguém saiba dos seus relacionamentos escondidos dentro das suas celas e 

vira um segredo de cela e ninguém pode saber. Por isso que eu digo, 
quando alguém se descobre homossexual aqui tem que se liberar, 

entendeu? Tem que viver isso de boa, não é viver se escondendo. Eu acho 

que a galera se esconde muito porque existe muito preconceito aqui. As 

equipes não ajudam (...) sempre acaba saindo falando um monte de 

coisa com relação à saúde sexual. 

 

 

Partindo desse depoimento, podemos refletir acerca do funcionamento das micro-

relações que desembocam a partir do poder disciplinar. Vemos que a tentativa de controle da 

instituição sobre as apenadas resultam, por vezes, em um mascaramento acerca da orientação 

afetivo-sexual das mulheres. As presidiárias, de acordo com o depoimento da nossa 

colaboradora, são obrigadas a não vivenciarem fluidamente as suas práticas sexuais no 

presídio em virtude de um discurso da verdade sexual referendado pelas instituições sociais, 

fazendo com que a mulher apenada conviva com o seu segredo de cela. 

As equipes
22

 responsáveis pela saúde sexual são apontadas, pela nossa 

colaboradora, como possíveis desdobramentos de mecanismos do poder disciplinar que 

acabam por conduzir comportamentos capazes de serem compreendidos como suscetíveis a 

determinadas regras. Tais regras são, posteriormente, classificadas e quantificadas. As 

relações de poder que circulam no presídio João Chaves (compreendido aqui como um 

exemplo de sociedade disciplinar de normalização) são marcadas por estratégias traçadas 

pelos/as integrantes que fazem parte da instituição. Assim, a apenada aponta como as 

estratégias de poder são inscritas pela instituição normalizadora.   

                                                
22 Teríamos nessas “equipes” a personificação do poder disciplinar no sistema prisional. No caso do Complexo 

Penal Dr. João Chaves, essas equipes são formadas, principalmente, pelas agentes penitenciárias da instituição. 
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O trecho da narrativa também aponta para a condição da saúde sexual da mulher 

apenada. De fato, o sistema prisional, além de não oferecer assistência digna às detentas, 

como atendimento à saúde, publiciza o resultado de exames realizados, o que provoca 

constrangimentos, conforme ouvimos da apenada: Aqui se você fizer um preventivo e vier 

acusando alguma coisa, o pátio todo fica sabendo, porque existe uma falta de ética com 

relação às equipes, que elas dizem pras outras, isso é feio. Sabemos que muitas mulheres 

sofrem discriminação e, muitas vezes, essa falta de ética por parte da personificação do poder 

disciplinar no sistema prisional gera um hiato no que concerne a garantia do direito à saúde, o 

que afeta, de certa maneira, na saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres confinadas. 

Para que as apenadas recebam a visita íntima, é necessária uma consulta rigorosa. 

É preciso que se constate que a relação afetiva seja oficializada ou estável. A partir disso, é 

emitida uma carteira que dá direito às visitas íntimas que acontecem todas as quartas-feiras. 

Algumas dessas mulheres têm que vencer mais um obstáculo: quando seus companheiros 

também estão sob regime penal, são elas que devem se deslocar para o complexo penal no 

qual estão seus maridos. Para isso, é necessário que a direção da instituição prisional 

disponibilize uma escolta para acompanhamento das mulheres apenadas. De acordo com o 

depoimento da nossa colaboradora, nem sempre essa escolta está disponível para que a visita 

ocorra, o que prejudica alguns relacionamentos. 

 

 

[A visita íntima] é uma vez por semana, mas tem vezes que a gente não vai 

porque não tem escolta pra levar a gente. Não é sempre toda semana que a 

gente vai (...) começa de 9h, mas a gente nunca chega de 9h, não tem escolta 
(...) e a gente não tem ninguém pra levar a gente

23
. 

 

 

Tal depoimento nos faz inferir o quanto o contexto prisional – que é povoado de 

discursos de verdade que apontam para a interdição, a coerção, ao adestramento – regula, de 

certa forma, as condutas das/os encarceradas/os. Porém, é possível ao sujeito inventar a 

liberdade onde há sujeição. O estudo da relação entre o sujeito e os jogos de verdade – da 

subjetividade e verdade – foi caro a Foucault (2004) em toda a sua obra. Ao estudar o poder e 

os modos de subjetivação, o filósofo já estava se referindo à liberdade quando tratava das 

resistências, das lutas. Mas, de que forma pode o sujeito ser livre quando inserido em um 

regime de práticas discursivas institucionalizadas? O que pretendemos aqui não é esgotar 

                                                
23 Trecho de um depoimento de Úrsula. 
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questionamentos trazendo soluções, mas sim mostrarmos efeitos de possibilidades que, de 

acordo com as vozes das nossas colaboradoras, os sujeitos desenham no traçado de 

existências. As liberdades como instauradoras de novas existências nunca são marcadas como 

o fim de uma dominação, apenas como uma forma de viver. 

Conforme relatório final sobre a reorganização e reformulação do sistema 

prisional feminino (BRASIL, 2008b), mulheres apenadas são abandonadas e esquecidas por 

seus companheiros, seus familiares e pela própria instituição prisional. Além disso, as 

mulheres são cerceadas do exercício dos seus direitos sexuais, uma vez que, “em muitos 

estabelecimentos, [este] é encarado como falta grave” (BRASIL, 2008a, p. 91). Às mulheres 

de conduta heteroerótica são permitidas visitas íntimas de seus maridos e companheiros, 

mesmo depois de vistoria rigorosa. Ao se encontrarem em regime de cárcere, as apenadas, 

pouco a pouco, vão vendo seus relacionamentos ruírem em virtude dos entraves burocráticos 

implementados pela instituição penal. Algumas mulheres alegam que os arranjos afetivos 

entre companheiras de cela se dão por esse abandono dos maridos. Esses relacionamentos 

homoafetivos são justificados pelas apenadas por motivos diversos: carência, solidão, 

impulsos, adaptação, condição homossexual. A situação de cadeia delineia, de certa maneira, 

a condição afetivo sexual dessas mulheres. Sobre isso, a apenada assim se posiciona: 

 

 

Tem pessoas que chegaram aqui heterossexuais, acreditando serem 

heterossexuais, mas por causa da situação da cadeia, elas se tornam 

homossexuais, mas na cabeça delas, quando elas saírem daqui, elas não 

querem manter esse relacionamento homossexual. 

 

 

Quem é homossexual às vezes topa dizer que é gay, mas tem um monte de 

outras moças aí dentro que elas são homossexuais, mas elas não querem 

que ninguém saiba dos seus relacionamentos escondidos dentro das suas 
celas e vira um segredo da cela e ninguém pode saber e falar (...) porque às 

vezes umas são casadas, os companheiros abandonaram elas dentro do 

sistema prisional, então existe todo esse tabu. 

 

 

O que a nossa colaboradora relata é que a situação de confinamento coloca em 

questão a necessidade das mulheres apenadas em realizar as suas práticas sexuais. O sexo 

entre mulheres aqui pode ser encarado como situacional, por uma questão de sobrevivência. 

Para algumas encarceradas, as posições de sujeito a partir de uma orientação homoafetiva se 

dão a partir tanto do desejo quanto da alocação do sujeito em algumas circunstâncias. Assim, 
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essas relações, muitas vezes com características efêmeras, se desenvolvem de maneira diversa 

da que, por exemplo, poderiam se desenvolver fora do presídio.  

Alguns arranjos homoafetivos que acontecem no interior das celas do presídio 

feminino são levados adiante. Existem casos em que o relacionamento perdura mesmo se uma 

das parceiras recebe o alvará de soltura. Nesse sentido, a apenada assim se posiciona: 

 

 

Acontece um respeito bacana sim. Aqui existe um respeito do 

relacionamento. Aqui, se eu tô com você, ninguém mais paquera. Fica um 
relacionamento bacana que só, fica casada dentro da cadeia e as pessoas não 

interferem. A gente tem casais aqui assim. 

 

 

No entanto, em virtude de uma não regulamentação de visitas íntimas no caso das 

mulheres apenadas de orientação sexual homoafetiva, alguns relacionamentos não resistem às 

limitações burocráticas do sistema penitenciário. Em determinados presídios do Brasil, como, 

por exemplo, o de Recife e o de Alagoas, às mulheres homossexuais é permitida a visita 

íntima. Em outros presídios, às companheiras que estão do lado de fora é permitida a visita 

social. Porém, sabemos que, por causa dessa não garantia de direitos às mulheres que se 

relacionam com outras mulheres, acontecem rupturas de uniões afetivo-sexuais devido à falta 

de legislação concernente à política dos direitos sexuais.  

 

 

Já aconteceu [ruptura no relacionamento] sim. E eu acredito que esse 

relacionamento perdurou. Hoje ele terminou, porque a que tá lá fora não 

suportou o sistema, ela desistiu, porque ela só podia vir uma vez ao mês 

aqui. (...) eles [o corpo diretor do presídio] davam uma desculpa que, como 

ela foi presa aqui, e ela estava num sistema semi-aberto, ela não poderia 
receber visita do sistema fechado. Então eles usam essa desculpa. 

 

 

A partir do vocábulo “desistir”, evidenciamos o quanto as práticas discursivas que 

circulam no presídio são capazes de interferirem nos relacionamentos das mulheres apenadas. 

Esse controle traça rupturas, causa obstruções, ocasiona sofrimentos, solidões, perdas. Como 

diz a apenada, uma das companheiras não suportou o sistema e, por consequência, não foi 

capaz de dar continuidade ao seu enlace afetivo. 

Sabemos também que muitas práticas discursivas que afetam essas mulheres 

podem significar a sua conduta afetivo-sexual como um ato “desviante” em relação às 
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subjetividades de gênero e de sexualidade hegemônicas, consideradas normais em nossa 

sociedade. A consolidação da Teoria Queer
24

, no final do século XX, possibilitou ainda mais 

discussões e questionamentos acerca das categorias sexuais hegemônicas. A crítica ao 

binarismo de gênero fez ressoar a voz de sujeitos “silenciados” por práticas androcêntricas de 

“condução da conduta” dos indivíduos (FOUCAULT, 1988). 

A crítica feita pelas perspectivas feministas e da teoria Queer é que os papeis 

sociais de gênero são naturalizados de acordo com uma lógica genital e biologizante do 

sujeito, fazendo com que o binarismo sexo/gênero seja vinculado essencialmente em 

sexualidade reprodutiva e heterossexual. Esses papeis de gênero são reificados a todo 

momento via linguagem, práticas discursivas e não-discursivas, fazendo com que os sujeitos 

estejam enquadrados em uma heterossexualidade compulsória e numa heteronormatividade 

(BUTLER, 2008).   

Butler (2008) afirma que a noção de gênero é atravessada por injunções políticas e 

culturais e é dentro dessas categorias que essa noção é invariavelmente produzida e mantida. 

Daí ser impossível antever o gênero como independente. Trata-se de uma aproximação com a 

noção de microfísica do poder (FOUCAULT, 1979) na medida em que compreende as 

relações sociais com base nas diferentes determinações que modelam corpos, permitindo 

práticas e condutas sexuais de formas diversas, mas controladas pelo regime disciplinar 

(FOUCAULT, 2004).   

No campo dos arranjos heteroafetivos, muitas mulheres apenadas durante o 

período de visita social acabam conhecendo familiares de suas companheiras de cela e, por 

vezes, iniciam relacionamentos afetivos na ocasião da sociabilidade propiciada por essas 

visitas.  

 

 

É assim, as moças tão aqui e estão sós, aí tão carentes, aí qualquer rapaz 

bonito que aparecer, vira um tiroteio: todo mundo paquerando (...) é no 

domingo praticamente o dia todo, porque começa de 9h da manhã e vai até 

às 4h da tarde (...).Então a pessoa passa o dia inteiro, então rola aquela 
paquera adoidada. Então assim: se eu sou presa e eu tenho um irmão, e eu 

tenho as minhas coleguinhas, tadinhas, tão carentes, solitárias, aí rola assim: 

“hum, então vamo convidar meu irmão pra vim me visitar”. 

 

 

                                                
24  Os estudos da Teoria Queer tentam compreender as sexualidades como uma teia de recusa à normalização no 

que se diz respeito tanto à heteronormatividade compulsória quanto a um ideal de possíveis homogeneizações de 

identidades sexuais 
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Acontece isso, de o irmão vim e acontecer isso. Tem alguns... tem um caso 

aqui de um rapaz que ele é irmão de uma moça, mas ele não firmou 

compromisso, ele paquera e, ta entendendo? Ele tem, já paquerou uma, não 
deu certo, ele paquera outra, ele é paquerador, mas ele nunca se 

comprometeu, assim... 

 

 

Essas formas de afetividade podem ser compreendidas pelos focos de resistência 

construídas pelas apenadas na medida em que as visitas sociais são momentos para a vivência 

de possíveis relacionamentos dentro da prisão. Dessa forma, por meio da paquera com os 

familiares visitantes, as mulheres exercem, de certa maneira, as suas práticas afetivo-sexuais. 

Tais práticas são pontos de partida para, por exemplo, o recebimento de visitas íntimas.  Essas 

mulheres, para encontrarem novas formas de ser, desenham suas vidas procurando melhorá-

las, transformá-las. No caso da nossa colaboradora, percebemos um posicionamento que a 

caracteriza como sujeito crítico e conhecedor de seus direitos. Os discursos de verdade que, 

muitas vezes, acabam ocultando certas opiniões e práticas marginais não a afetam de maneira 

a fazê-la manifestar as suas posições como calcadas em um discurso não-hetenormativo e 

não-sexista. 

 

 

Eu tenho uma cabeça, uma visão diferente do normal aqui. Acho que as 

pessoas têm que ser mais livres, eu brinco muitas vezes: “galera, tira a 

purpurina do potinho, se libera, vive, já tá todo mundo limitado, cheio de 

problemas, aí vai ficar toda empudorada, toda cheia de uma carapaça que 
nem tem nada a ver”. Aí eu sou assim! 

 

 

Tirar a purpurina do potinho
25

 nada mais é do que não se deixar afetar pelos 

discursos falocêntricos e heteronormativos presentes em nossa sociedade. O verbo “liberar” 

seria a ação mais desejável diante dos dispositivos de controle em uma sociedade de 

normalização de condutas, práticas, verdades, orientações.  

Face a essa vontade de “liberar”, deparamo-nos com um depoimento bastante 

libertador quando suporíamos, analisando a situação, ser o mais reprimido e discreto: o 

momento da visita íntima. Dadas as descrições que a nossa colaboradora relatou, 

consideramos ser esse momento um dos mais buscados pelas práticas panópticas de um 

                                                
25 Essa expressão ficou bastante conhecida por ser sempre proferida em um quadro de um programa de humor 

veiculado na televisão e que é ressignificada pela nossa colaboradora quando se refere à manifestação das 

orientações afetivo-sexuais das mulheres apenadas. 
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regime que se caracteriza pela privação de “liberdade”.  

 

 

[A visita íntima] funciona assim: tem a cama, e aí a gente faz uma goma 

feita com papa, essa goma que vem pra fazer papa de mingau, feita com 

água, mexe no fogo, faz aquele mingau grosso só de água e aquilo vira uma 
cola. A gente corta uns pedacinhos de tecidos e cola na parede e fica 

sustentável pra um tecido. Então a gente bota, a gente chama aqui de 

pirulito (...) Então esse pirulito a gente amarra uma corda de varal, então faz 
o varalzinho assim e assim (...) Aqui é feita uma cortina, então aquilo ali, né, 

vira o ambiente, né... um quartinho (...)  

 

 

E eu dizia isso, eu dizia várias vezes pra ele, eu dizia pra ele assim: Olha, eu 

vivo, é... um conto de fadas dentro de um pesadelo, porque a cadeia é um 

pesadelo. Mas no momento que eu tava ali, só eu e ele, eu não tava 

preocupada com o externo, com a pessoa que tava na cama ao lado. 

 

 

O relato descrevendo primeiramente o preparo do ambiente em que ocorre o 

encontro íntimo do casal, depois o sentimento até barroco – evidenciado pelas expressões 

pesadelo e conto de fadas – que esse encontro gera, parece denotar um ambiente propício para 

o silêncio, uma atmosfera que foi preparada a curtas penas quando, na verdade, esse espaço já 

deveria ser cedido, com condições plenas ao exercício do direito à visita íntima. As apenadas 

resistem e, elas mesmas, preparam o seu quartinho. Uma goma feita com papa capaz de dar 

suporte a uma garantia de direito que, muitas vezes, é negado em alguns presídios do Brasil. 

As mulheres, artesanalmente, preparam suas camas e as envolvem com pedacinhos de tecidos 

colados na parede a fim de isolar o momento íntimo do casal.  

A visita íntima nos presídios do Brasil acaba não acontecendo por fatores 

diversos: de acordo com a Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino, em 

muitos estabelecimentos penitenciários, esse direito é simplesmente negado (ao contrário do 

que ocorre nos presídios para homens). É necessário que a mulher comprove um vínculo 

familiar para o exercício da visita; é preciso que a apenada agende a sua visita junto ao 

serviço social, dentre outros determinantes. No Complexo Penitenciário Dr. João Chaves, as 

visitas íntimas são garantidas perante cadastro com o serviço social e acontecem uma vez por 

semana. 

Prosseguindo com o relato acerca do momento de encontro íntimo, a nossa 

colaboradora acredita que 
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o melhor sexo do mundo é o sexo dentro da cadeia, porque não pode 

acontecer todo dia, a pessoa fica ali privada a semana toda não tem 
relação sexual. Então no dia que você pode ter relações sexuais... então eu 

dizia assim pro meu marido, porque eu passei muito tempo sem vir, eu 

demorei muito a vir porque eu não tinha situação financeira que pudesse 
suportar essa viagem e me manter aqui. 

 

 

Diante dessas considerações, fazemos menção ao que Foucault (1994) comenta 

em uma entrevista intitulada “Escolha sexual, ato sexual” sobre as distintas formas de se 

sentir, de se viver um relacionamento nas esferas hetero e homossexuais. Enquanto os 

heterossexuais contam com momentos de elaboração de relacionamentos afetivo-sexuais, 

visto que vivemos em uma sociedade que entroniza o falocentrismo e a heteronormatividade; 

os homossexuais são, muitas vezes, obrigados a encarar e a restringir a sua esfera afetiva 

como um momento de encontro para o exercício, única e exclusivamente, do ato sexual.  

Dessa maneira, vemos alguns pontos de aproximação no que se refere às normas 

de um exercício da sexualidade. A cultura cristã do Ocidente proliferou ideais heterossexistas 

que implementou normatizações sexuais e elencou a heterossexualidade como uma prática 

valorizada e permitida. As pessoas que não se identificavam com um relacionamento 

heterossexual, portanto, não tinham modelos a serem seguidos, logo, suas práticas sexuais se 

destinavam ao ato sexual, visto que os espaços sociais e as narrativas literárias, por exemplo, 

não discorriam, de maneira geral, sobre as homoafetividades (FOUCAULT, 1994; 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2010).  

Essa fugacidade no momento do ato sexual também se presentifica no relato da 

apenada. Isso porque o momento afetivo-sexual acontece em um tempo-espaço específico.  A 

presidiária diz que fica a semana inteira privada dos seus desejos. A partir do momento em 

que a visita íntima acontece, é possível, portanto, liberar todo o prazer que elaborou 

imaginariamente nas horas que antecediam a visita. E, assim como os homossexuais, segundo 

Foucault (2003), passam o resto da semana a pensar no que ocorrera na quarta-feira de visita 

íntima. Visualizamos, também, um certo controle de práticas e normas sexuais, tanto na esfera 

das homoafetividades quanto no exercício do ato sexual das mulheres apenadas.  

Apesar dessa normalização de práticas sexuais, percebemos o quanto a apenada 

demonstra, a partir da materialidade linguístico-discursiva, um não silenciamento ou 

ocultação dos seus desejos. A partir das regras e das condições que lhe são propostas, há uma 
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busca por uma existência plena de direitos e anseios.  

Assim, a apenada toma a vida como uma obra de arte o que implica numa posição 

política, numa forma de resistência ao poder (FOUCAULT, 1979; CASTELO BRANCO, 

2001) resultando numa arrancada para a constituição de modos de subjetivação. De tal 

maneira, ela chega a uma nova forma de existência, mediante a sexualidade, a distância dos 

arquivos do biopoder. 

O processo investigativo nos propiciou oportunidades para compreender como, 

em sua narrativa de vida, a apenada constitui suas subjetividades a partir do exercício da 

sexualidade e afetividade. Também nos possibilitou oferecer a essa mulher espaços para o 

exercício de práticas de liberdade, à medida que a ela foi permitido, diante do outro – a equipe 

de pesquisa –, desnudar-se e revelar suas experiências como mulher. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegando às considerações finais é inevitável não repensar e refletir acerca dos 

propósitos da nossa investigação, dos passos, muitas vezes difíceis que trilhamos e 

enfrentamos desde o momento em que pensamos construir esse objeto de pesquisa. Tal 

empreitada se configurou num tremendo desafio para nós que trabalhamos com a linguagem 

como prática social, com os efeitos de sentido numa perspectiva sócio-discursiva da 

linguagem. Os estudos intermediados pela noção de linguagem como prática social nos 

possibilitam entender que a construção social do significado deve estar situada em 

circunstâncias sócio-históricas, bem como deve estar mediada por práticas discursivas 

específicas nas quais os participantes estejam posicionados em relações de poder. A 

linguagem, em toda a sua complexidade, torna-se fundamental não somente na produção de 

significados, de subjetividades e de identidades sociais, mas também na produção constitutiva 

das atividades humanas. 

Os focos de resistência face aos discursos de normalização são deslizamentos de 

sentidos que traçamos a partir da narrativa da nossa colaboradora a partir do nosso olhar 

compartilhado pelas teorizações foucaultianas, pela nossa filiação à área da Linguística 

Aplicada, pelo nosso entendimento de compreender a linguagem como constituidora de 

realidades sociais. É importante destacar que tais efeitos de sentido tecidos nesta dissertação 

são advindos da nossa lente teórico-metodológica, do nosso percurso como pesquisadora. 

Para que o processo investigativo fosse constituído, foi necessária uma busca por 

investigações que abordassem de que maneira as práticas afetivo-sexuais de mulheres 

apenadas constituíam subjetividades (sempre pensando na linguagem como constituidora 

dessas subjetividades). Entretanto, tivemos uma certa dificuldade em encontrar tais pesquisas 

no levantamento bibliográfico que realizamos, uma vez que nem sempre a questão dos 

direitos e das práticas afetivo-sexuais pelo viés da linguagem estavam contemplados nessa 

revisão de literatura. Dessa maneira, decidimos fazer uma busca por uma temática geral que 

foi a questão das mulheres nas prisões. Assim, verificamos que as subjetividades e as 

identidades de mulheres apenadas, por esses trabalhos, foram projetadas a partir das práticas 

criminais e das práticas de leitura e escrita exercidas na prisão. Ademais, percebemos que, na 

área dos estudos da linguagem, apenas um trabalho foi encontrado, o que nos motivou ainda 

mais a feitura desta pesquisa.  
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Além disso, esse levantamento bibliográfico foi importante no sentido de nos 

ajudar a delinear ainda mais o nosso objeto de pesquisa, contemplando acepções que, nos 

trabalhos citados, não foram investigadas e que estavam nos nossos horizontes teórico-

metodológicos. 

Os resultados desta pesquisa apontam que as subjetividades de mulheres apenadas 

são produzidas por meio de relações de poder atravessadas por discursos que circulam na 

instituição penal. Apesar da situação de cárcere, ou seja, da imersão em um regime 

institucional de disciplinarização e normatização de condutas, de práticas coercitivas, as 

mulheres apenadas se utilizam de focos de resistências e relações de poder que permitem a 

realização de uma transformação consigo mesma no corpo, na alma, nos pensamentos, nas 

condutas que possam atingir um nível de felicidade, de concretização de uma existência mais 

virtuosa.  

Vimos que a existência num regime de privação de liberdade está cercada por 

práticas que, naturalmente, são marcadas por regulamentações e discursos que afetam as vidas 

das mulheres apenadas.  Viver regido(a) por um manual de regras que pode ser calculado a 

partir do controle do tempo, assim como da obstinação pela docilidade dos corpos e pelo 

domínio dos espaços que esses corpos dóceis ocupam no lugar-prisão é fazer parte de uma 

sociedade calcada nos princípios de normalização de condutas. Tanto a nossa colaboradora 

quanto as mulheres por ela referidas estão sob esse regime. 

Entretanto, o nosso objetivo maior nesta dissertação não é relatar as obviedades 

cotidianas existentes na vida das apenadas. Como apontamos na nossa metodologia, optamos 

por selecionar, dentre as sete entrevistas realizadas num universo de 64 mulheres apenadas, a 

narrativa que estava na contramão dos discursos que apontavam esse lugar comum dos 

presídios brasileiros. Para isso, elegemos como um dos conceitos-chave os focos de 

resistência. Dessa maneira, o nosso escopo de análise esteve voltado para as estratégias 

discursivas (utilizadas pela apenada) que se afastavam de uma docilidade unilateral advinda 

de um poder disciplinar normalizador.  

A partir da narrativa da nossa colaboradora, podemos ouvir uma voz que vai de 

encontro a discursos que sinalizam para uma eternização do arbitrário (BOURDIEU, 2005). 

Ou seja, os seus posicionamentos são em favor de uma desessencialização de uma ordem 

sexual ou uma hierarquização de verdades sexuais estereotipadas no que se referem a 

heterossexualidades compulsórias que teimam em interpelar e ordenar as práticas 

essencialmente heterossexuais. A todo momento, presenciamos uma vontade discursiva de 
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romper com o que é, entre padrões sociais, supervalorizado e permitido sexual e socialmente 

falando.  

Centramos, assim, o nosso olhar para a resistência. A partir das nossas análises, 

concluímos que a mulher apenada não se constitui somente a partir das práticas de coerção, 

mas também pelas experiências que são construídas por meio de práticas de resistência. A 

coerção tão presente no regime de normalização pode ser ressignificada pelos sujeitos.  

Resistir, portanto, é: buscar estratégias para conhecer novas pessoas por meio da 

visita social; representar as companheiras de cela com a finalidade de procurar melhorias para 

a vida na prisão sendo a relações públicas; negar uma suposta posição de subalternidade ante 

as possíveis práticas de controle da direção prisional; se posicionar e lutar com atitudes e 

palavras face aos costumes antiéticos algumas vezes exercidos pelas equipes de agentes 

penitenciárias da instituição. 

Ao analisarmos a entrevista da apenada, percebemos que seu relato estava 

permeado por práticas discursivas já propagadas em relatórios e pesquisas que investigam a 

condição da mulher encarcerada.  

Concluímos, também, que o cotidiano no Complexo Penitenciário Dr. João 

Chaves se conforma aos dados apresentados no relatório final apresentado pela Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (BRASIL, 2008b), quando aponta que as mulheres 

apenadas são abandonadas e esquecidas por seus companheiros, seus familiares e pela própria 

instituição prisional. Contudo, as presidiárias do João Chaves, em seus relatos, se utilizam de 

mecanismos discursos que revelam a construção de sujeitos hetero ou homossexuais ao 

exercerem suas sexualidades. 

O processo investigativo nos propiciou oportunidades para compreender como, 

em suas narrativas de vida, a apenada constitui suas subjetividades a partir de relatos de 

práticas afetivo-sexuais. Durante esse percurso de investigação, também nos possibilitou 

oferecer a essa mulher espaços para o exercício de práticas de liberdade, pois a ela foi 

permitido a equipe de pesquisa desnudar-se e revelar suas experiências como mulher. 

Embasados em teorizações foucaultianas concernentes às relações de poder, 

constituição de subjetividades e aos dispositivos de sexualidade (FOUCAULT, 1979), 

podemos apontar que as subjetividades da mulher reclusa são constituídas por meio de 

punições, sobretudo afetivas, uma vez que algumas são abandonadas pelos/as 

companheiros/as e familiares e que afetam fortemente as suas práticas afetivo-sexuais. 

Embora tenhamos enfrentado algumas dificuldades ao longo do processo, por se 

tratar de um espaço com peculiaridades que diferem de outros por nós já pesquisados, 
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reconhecemos a importância de sua continuidade, por trazer à discussão sujeitos marcados por 

uma heterogeneidade de posicionamentos identitários e modos de subjetivação. Conforme 

resultados da análise, algumas dessas mulheres ainda podem estar em oceanos de silêncio, que 

precisam ser visibilizados pelas pesquisas acadêmicas. 

O relato da presidiária aponta e sugere a realização de outras pesquisas que 

busquem discutir outros modos de subjetivação e de que modo o letramento literário permeia 

o cotidiano das apenadas. Fizemos tal registro, após ouvirmos da nossa colaboradora, quando 

perguntada se gostava de escrever ou se lia livros de autoajuda, ela respondeu 

 

 

eu gosto de livros de literatura, porque a literatura ela me leva pra outros 

lugares, me apresenta a outras culturas, me tira um pouco daqui (...) semana 
passada, eu aniversariei e ganhei de uma presa analfabeta um livro porque eu 

leio pra ela. Eu chamei ela e falei: “Olha, eu sei que você tem muita vontade, 

você quer que eu leia pra você? Não vai ser a hora que eu quiser ler, vai ser a 
hora que você quiser ouvir a história. Quer?” “Quero”. 

 

 

Portanto, a partir do nosso percurso investigativo, verificamos que o 

posicionamento da nossa colaboradora assinala e possibilita analisar trajetórias diversas 

traçadas por práticas de liberdade. Sabemos que, como versa a Reorganização e Reformulação 

do Sistema Prisional Feminino, os presídios precisam de melhoria tanto na infraestrutura 

quanto no que tange à qualificação de seus profissionais.  

Acreditamos que somente apontar e ratificar os fatores falhos constituintes do 

sistema prisional não se presentifica nos nossos objetivos. Assim sendo, apontamos como 

pertinentes (a partir do nosso olhar voltado para os focos de resistência) futuras pesquisas que 

se ocupem em, por exemplo, investigar de que maneira a população carcerária assimila a 

cultura institucional; em que medida as experiências pessoais colaboram para a construção de 

um espaço identitário de convívio consigo e com os outros; como os modos de subjetivação 

dos/as apenados/as podem sustentar culturalmente e economicamente, por exemplo, os 

saberes e os poderes que circulam nas práticas discursivas do presídio. 

Tais acepções são possíveis por compreendermos que a linguagem e as práticas 

discursivas são constituidoras de realidades sociais. Consequentemente, entendemos, 

portanto, o sujeito como construído nessas e por essas práticas discursivas. Isto é, um sujeito 

fluido, heterogêneo, de identidades de caráter multifacetado e movente. Nesse sentido, 

entendemos que a virada linguística nas teorizações sociais e em vários campos de pesquisas 
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humanas passa a se desvencilhar o sujeito do iluminismo. A natureza da linguagem é 

redefinida e passa a não ser mais vista como veículo neutro e transparente de representação da 

realidade, mas como parte integrante e central da sua própria definição e construção. A 

linguagem deixa de ser vista como fixa e estável centrada e é encarada como um movimento 

constante e de fluxo, sem qualquer significado que a preceda. 
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ANEXO 
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ENTREVISTA Jéssica 

 

Jéssica: Acho assim, que a sexualidade ela desperta naturalmente nas pessoas uma 

curiosidade. Então, todo mundo quer saber quem tá com quem, quem tá sozinho, quem não tá, 

isso é normal. 

E: Isso é em todas as instâncias, não é? 

Jéssica: Isso em qualquer ambiente, qualquer sociedade, né? Então aqui acontece isso. Mas no 

caso da pesquisa houve um comportamento até diferente, que foi esse silêncio: a Manu já 

ouviu cinco pessoas e nenhuma delas, porque eu fui a primeira que levantou a bandeira num 

foi? Então, quando eu levantei a bandeira houveram pessoas que eu disse que não quiseram e 

existiram outras que ouviram falar e vieram me procurar porque queriam participar, né? Então 

foi bacana isso. Mas nenhuma delas voltou a tocar no assunto comigo, nenhuma delas. Não 

soube como aconteceu as entrevistas. 

E: Tudo que a gente quer é exatamente essa preservação da conversa, né? Porque já houve 

essa disponibilidade, essa boa vontade por parte de vocês em se abrir, não é? De mexer com 

coisas assim bem íntimas. E de repente se essa coisa não tá sendo bem entendida, se essa 

coisa não tá sendo bem legitimada, pra gente também seria ruim. 

Jéssica: É verdade, pra que ninguém se sinta agredido com a pesquisa, né? 

E: Porque isso às vezes passa até a ser um confessionário de nossa parte e da parte de vocês, 

porque você se expõe, você se desnuda em relação às suas afetividades. É um desnude. 

Jéssica: É, mas eu acredito que a galera daqui tá enxergando isso como novas possibilidades, 

que isso pode abrir portas que pra elas são importantes. Então é por isso que eu acho que vai 

funcionar, eu acreditei nisso. 

E: Naquele dia, quando teve aquela conversa com vocês todas juntas a gente fez questão de 

ressaltar que o nosso propósito aqui não é porque vocês estão aqui, não é porque vocês não 

estão, se vocês vão sair, se não vão, se vocês tão complicadas, se não tão. 

Jéssica: É. Não tem nada a ver com o sentido do processo, da situação processual. 

E: O nosso propósito é trabalhar exatamente essa questão da sexualidade e da afetividade. E 

até a gente explicou que o interesse da gente foi despertado a partir do momento em que a 

gente começou a ler as pesquisas que falavam muito da visita íntima em relação aos homens, 

do direito dos homens de eles terem visita íntima, a questão da homossexualidade. A gente 

pensou: e as mulheres, como é que tão? E fomos a busca de pesquisas que tratavam de ... E 

algumas delas se ressalta a não existência da visita íntima, embora seja um direito às vezes 

não é garantido, não é? 
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Jéssica: Eu li alguma coisa com relação a essas pesquisas, parece que Manu trouxe algumas 

coisas. 

E: A gente comentou, né? 

Jéssica: A gente fez alguns comentários. 

E: E como se trata da... e em relação à visita íntima e se pensando também na questão de 

algumas, é... tipo de orientação sexual, a questão do relacionamento homossexual ou não, da 

questão da infidelidade, é nessa direção. 

Jéssica: É. Aqui as coisas continuam como na sociedade. A mulher ela é naturalmente criada 

pra não gostar de sexo anal, pelo menos pra dizer que não gosta, né? A mulher, ela é orientada 

pra um monte de coisa na sua primeira infância com relação aos preconceitos da mãe e isso 

continua aqui dentro da cadeia. Então quem é homossexual às vezes topa dizer que é gay, mas 

tem um monte de outras moças aí dentro que elas são homossexuais, mas elas não querem que 

ninguém saiba dos seus relacionamentos escondidos dentro das suas celas e vira um segredo 

da cela e ninguém pode saber e falar e pá. Porque às vezes umas são casadas, os 

companheiros abandonaram elas dentro do sistema prisional, então existe todo esse tabu, mas 

existe isso aqui dentro. Nós temos... 

E: Como você vê esse tipo de coisa/relacionamento? 

Jéssica: Eu acho que isso é uma grande besteira no sentido desse tabu que elas vivem do 

segredo, porque eu acredito que a gente deve ser livre. Eu tenho uma cabeça, uma visão 

diferente do normal aqui. Acho que as pessoas têm que ser mais livres, eu brinco muitas 

vezes: “galera, tira a purpurina do potinho, se libera, vive, já ta todo mundo limitado, cheio de 

problemas, aí vai ficar toda empudorada, toda cheia de uma carapaça que nem tem nada a 

ver”. Aí eu sou assim. 

E: Você tem relacionamento afetivo? 

Jéssica: Olha, eu até tenho uma situação que hoje, assim... quando vocês vieram aqui da 

primeira vez, eu tava numa situação que hoje mudou. Eu tava com uma visita que hoje eu não 

tenho mais... Porque assim, eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro e eu vim pra Natal 

porque o meu companheiro ele era preso, ele é preso aqui em Natal. Só que chegando aqui, o 

meu relacionamento ele faliu, ele acabou e eu não quis voltar pro Rio de Janeiro, eu quis 

continuar na cidade. Então, ele continua na unidade prisional dele lá, vivendo a vida dele, 

porque ele foi infiel, então eu decidi desistir do meu casamento. Então ele ficou com a moça 

lá e ele seja feliz. E aí continuei viver na cidade e eu fui presa. Então quando eu fui presa, eu 

fui presa só, eu não tive visita. Só que aqui eu conheci uma moça, presa, e aí o irmão dela 

visitava ela aqui e aí nós nos envolvemos afetivamente, eu e o irmão dessa presa, e ele passou 
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a me visitar. Então ele veio, passou pela assistente social, porque ele é um rapaz que não é 

envolvido com nada de errado tem problema nenhum com a justiça, graças a Deus, um rapaz 

que ele até é evangélico e tudo, uma ótima pessoa. Então ele começou a me visitar, só que as 

coisas aqui são muito complicadas, eu achei que foi muito prematuro, porque como ele 

visitava no nome dela e ela irmã dele e ela trabalhava, então tinha fim de semana que ela tava 

dentro o pátio e tinha fim de semana que ela tava no trabalho. Então ela não... Então ele quis 

logo passar logo a me visitar no meu nome e eu topei porque...só que isso foi prematuro 

demais... Então com o tempo foi que a gente foi se conhecendo, eu vi que ele não se 

encaixava no meu perfil de companheiro ideal. 

E: Mas no caso, a visita que você recebia dele não era visita íntima? 

Jéssica: Era sim, ele... a partir do momento que ele tomou a decisão que a gente...eu já 

autorizei logo que mesmo que eu ainda não tinha... quando ele fez isso eu não tinha tido 

relação sexual com ele, mas somos adultos e eu sabia que isso ia acontecer. Então eu já 

autorizei e aí passou a acontecer. Só que ele tem uma criação muito diferente da minha, e eu 

sou uma pessoa muito independente e ele não, ele teve uma criação diferente da minha, ele é 

muito dependente dos pais e tudo e aí isso dificultou o nosso relacionamento. Não tinha nada 

a ver com a nossa sexualidade, tinha a ver com o comportamento, com a educação, com tudo, 

que foi aí que o relacionamento não deu certo, então ele arrumou um emprego, ficou difícil de 

ele conseguir porque ele trabalhava a semana toda só que domingo ele tinha folga, aí no único 

dia de folga da semana dele ele era obrigado a passar o dia inteiro dentro do presídio. Então 

eu achei que eu tava sendo um pouco pesada pra ele. Ele me queria muito bem, mas eu 

preferi, é, eu disse assim: “vou liberar você do nosso compromisso, porque você é muito 

jovem, é um homem bonito, e tal, então eu não to sendo justa com você, não foi você que 

contribui em nada pra minha cadeia e eu não to te fazendo bem, então vamo ser amigo”. E foi 

assim que tudo terminou. Hoje novamente eu estou só, eu não tenho hoje atividade sexual.  

E: Você ficou com ele quanto tempo? 

Jéssica: Cinco meses. 

E: E vocês acabaram faz quanto tempo? 

Jéssica: Desde fevereiro, desde o carnaval. A minha última visita dele foi na quarta-feira de 

cinzas. Depois ele começou a trabalhar e pronto. Desde então a gente perdeu o contato. Eu 

ainda levei algum tempo pra cancelar a carteirinha dele porque do mesmo jeito, como 

aconteceu muito rápido a vinda, eu quis esperar um pouco porque podia acontecer de a gente 

querer se reconciliar, de... então eu ainda esperei um bom tempo, eu cancelei a visita dele 

fazem apenas, acho que duas semanas. Que eu esperei um pouquinho, poderia haver uma 
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reviravolta na situação pra eu não ter problema com a assistência social novamente. Mas 

agora como já faz bastante tempo, eu achei que já era o momento... 

E: Interessante você chamar atenção, de repente na visita social pode surgir essa coisa de um 

relacionamento... 

Jéssica: Como aconteceu comigo, foi o que aconteceu comigo. 

E: A gente até fica pensando naquela situação lá da Simoni, que foi numa visita social que ela 

se apaixonou... 

Jéssica: Foi exatamente o que aconteceu com ele, ele se envolveu... 

E: E é comum acontecerem essas coisas nas visitas sociais, de repente aparecer... 

Jéssica: É assim, as moças tão aqui e estão sós, aí tão carentes, aí qualquer rapaz bonito que 

aparecer, vira um tiroteio: todo mundo paquerando, 

E: É no domingo de tarde é? 

Jéssica:É no domingo praticamente o dia todo, porque começa de 9h da manhã e vai até às 4h 

da tarde. 

E: E tem almoço pras visitas? 

Jéssica: A visita vem trazendo o almoço, entendeu? Aí a visita passa pela revista, com a 

comida e entra já trazendo a refeição que ela vai fazer com quem ela vai visitar. Então a 

pessoa passa o dia inteiro, então rola aquela paquera adoidada. Então assim: se eu sou presa e 

eu tenho um irmão, e eu tenho as minhas coleguinhas, tadinhas, tão carentes, solitárias, aí rola 

assim: “hum, então vamo convidar meu irmão pra vim me visitar”... 

E: Sempre tem isso assim de alguém dizer: “há, eu tenho tal pessoa... 

Jéssica: Tem, tem... “há, meu irmão é um broto, viu! Ó, vou trazer meu irmão”. Acontece 

isso, de o irmão vim e acontecer isso. Tem alguns... tem um caso aqui de um rapaz que ele é 

irmão de uma moça, mas ele não firmou compromisso, ele paquera e, ta entendendo? Ele tem, 

já paquerou uma, não deu certo, ele paquera outra, ele é paquerador, mas ele nunca se 

comprometeu, assim... 

E: De vir visitar... 

Jéssica: Exatamente. Não, nunca. No meu caso foi um caso diferente que realmente firmou-se, 

né? Hoje, por incrível que pareça, a agente de hoje sentiu falta, hoje ela falou: “ih, e seu 

marido?” Porque aí vira marido né? “E seu marido?”Aí eu falei: “Ah, dona E., eu me separei, 

meu relacionamento não deu certo, meu relacionamento faliu e aí ele não vem mais” Aí ela: 

“ah, eu não sabia não”. Aqui as coisas, eu tenho um comportamento mais discreto com 

relação a essas coisas, ninguém nem notou. 

E: Você tem um nível de escolaridade bom né? Você tem o quê? 
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Jéssica: Olha, eu não tenho o meu segundo grau... eu tenho... 

E: Você tem ensino médio... 

Jéssica: Eu tenho o ensino médio mas, assim, eu fiquei dependente numa matéria. Eu to super 

feliz, inclusive, porque veio a secretaria de educação essa semana aqui, e eu contei a minha 

história pra eles, porque eu sou assim, eu tenho a maior ambição de conhecimento, então eu 

estudava, mas eu fazia curso de tudo em volta, ta entendendo? Então eu fiz um curso de 

teatro, eu fiz... teatro do oprimido a gente ta implantando aqui agora, então tudo de 

conhecimento que eu tenho... eu fiz um curso de jornalismo chamado “Curso de Jornalismo 

Livre Assis Chateaubriand” que é oferecido pela Biblioteca Pública Nacional do Rio de 

Janeiro e eu me apaixonei pelo jornalismo, e aí no ano que eu prestei vestibular pra começar a 

minha faculdade de jornalismo, que eu tinha conhecido ali naquele curso, era realmente o que 

queria ser na minha vida, foi quando eu me mudei pra Natal e aí ficou tudo paralisado na 

minha vida. Então eu tenho uma dependência de Química lá... 

E: No Ensino Médio 

Jéssica: No meu Ensino Médio, aí essa semana a secretaria d educação esteve aqui e eles vão 

me dar a oportunidade de quitar a minha dívida com o Ensino Médio e eu ganhei uma bolsa 

de estudos da faculdade FAL, é uma pena que eles não tenham o curso que eu gostaria, mas... 

E: Mas você vai fazer que curso? 

Jéssica: Eu quero fazer Direito, porque já que a faculdade tem esse curso, e eu sou muito 

intrometida, eu me intrometo nos problemas de todo mundo. O administrador, ele já disse isso 

pra mim um monte de vezes, ele disse: “Você não é advogada, você é jornalista, pare com 

isso”. Mas eu não consigo, porque eu sempre se... assim, como eu tenho uma dicção boa, um 

português... 

E: Bom... 

Jéssica: Correto, então... 

E: Você fala com desenvoltura... 

Jéssica: Então eu sou sempre chamada pra reuniões, quando vem alguma autoridade, que é 

pra falar do interesse das presas, sou eu que venho, eu acabo sendo relações públicas. Eu sou 

uma “relações públicas” do grupo. Ontem a doutora Guiomar esteve aqui com um grupo pra 

apresentar um filme. Ninguém sentava, aí todo mundo já tava... aí eu falei: “quer ver como é 

que faz?” Aí eles riram,aí eu sentei e falei: “Ó, é três minutos, viu pra sessão do cinema, ou 

entra ou sai, ou acabou e pronto e acabou!”. Pronto! Quem realmente tava interessado em 

assistir ficou. Quem tava no ôba-ôba... 

E: E o filme era sobre o quê? 
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Jéssica: Infelizmente eles não conseguiram passar o filme porque eles ficaram atarantados 

com o equipamento, eles ainda não tavam íntimos do equipamento... 

E: Eles trouxeram? 

Jéssica: Eles trouxeram... 

E: E onde passa o filme? 

Jéssica: Aqui. Eles trazem a tela, inclina, ela trouxe um plástico tapearia, eu vou tentar 

produzir uma coisa aqui pra tapar a iluminação todinha, eu combinei isso com a doutora 

Guiomar... 

E: E a doutora Guiomar é de onde? 

Jéssica: Doutora Guiomar ela é ouvidora do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Aí ela 

veio... que esse pessoal faz um ci... parece um cinema nos bairros e aí ela conheceu esse 

grupo... 

E: Porque esse projeto da gente também prevê exibição de filmes que trata exatamente da 

temática, né? A afetividade... 

Jéssica: Aham... Aí eles têm o equipamento, se vocês quiserem falar com ela, ela é ouvidora, 

ela tem o equipamento. Vocês podem integrar com... e aí eu já vou tá produzindo que ela já 

deixou esse material pra mim, eu vou fazer a frescurinha, tudo... vocês já vão ter o 

equipamento. E olhe, e como isso é da secretaria de justiça, da cidadania e justiça, eles têm o 

carro, aí vem o carro deixar o equipamento aqui e isso pode ser importante... 

E: Porque em relação à gente tem a questão da sexualidade, da afetividade nos filmes, e nós 

estamos selecionando do que trata ... 

Jéssica: Bacana! Isso é importante demais pra galera acho que se encontrar um pouco dentro 

da sua sexualidade... 

E: Mas você exerce uma liderança, né? 

Jéssica: É... 

E: É comum, assim, é... em relação por exemplo, a sexualidade... como você vê a questão da 

homossexualidade? Você assumiria um relacionamento? 

Jéssica: Assumiria! Eu brinco até assim dizendo pras meninas o seguinte: que eu, eu vivo hoje 

dentro da cadeia, eu me sustento, que eu sou manicure, eu faço... mas isso aí foi uma vertente 

minha de sobrevivência, eu faço a unha de quase todo mundo aqui dentro do pátio. Com esse 

dinheiro que eu ganho aqui eu me sustento. Eu não tenho apoio, ninguém que cuide de mim 

aqui, ta entendendo? Então eu brinco porque eu digo: “olhe, se você quiser ficar bonita, eu 

adoro, apoio, se você quiser fazer um cabelo, me chama, que eu vou, a gente tem prancha 

aqui, eu prancho o cabelo de todo mundo. Se quiser passar uma química, eu passo...” 
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E: E o pessoal vai mesmo né? 

Jéssica: É, claro que é... pra todo mundo, sempre... a vida, assim, a cadeia ela só se diferencia 

no dia da visita, todo dia é igual, todo dia é igual. Então quando muda, é o dia da visita que 

vai vir alguém que não veio sempre, ou que vai vir trazendo as informações lá de fora... 

E: Aí é nesse dia que acontece a produção... 

Jéssica: Exatamente... então todo mundo se produz sexta e sábado, eu passo o dia perturbada 

aí com o cabelo, com unha, com todo mundo. Aí eu digo assim pras... 

E: Só você que faz isso...? 

Jéssica: Não, tem uma outra moça que faz também... Aí eu sempre digo assim pras meninas 

que são gays assumidas, eu digo: “ó, eu até gosto duma linguada, mas no final tem que ter... 

se não eu não fico satisfeita, a minha sexualidade ela não vai ficar... eu não fico satisfeita só 

com a masturbação, então... 

E: No caso, você diz que tem que ter a penetração? 

Jéssica: Uma penetração, é... mas também é um preconceito meu, porque eu nunca tentei... 

E: Você reconhece... 

Jéssica: Eu reconheço que seja um preconceito meu, porque eu acho que pra rolar qualquer 

interesse sexual, tem que ter um tesão, e eu não tenho tesão numa outra mulher. Eu admiro 

muito a mulher, sou crítica pra caramba e tal... sei admirar uma bela mulher, mas eu não tenho 

tesão nela, eu não quero fazer sexo com ela. Então eu me resolvo muito bem, eu acredito que 

eu tenho isso muito bem resolvido dentro de mim. Por isso que eu digo, quando alguém se 

descobre homossexual aqui tem que se liberar, entendeu? Tem que viver isso de boa, não é 

viver se escondendo. Eu acho que a galera se esconde muito porque existe muito preconceito 

aqui. As equipes não ajudam, há equipes... sempre acaba saindo falando um monte de coisa 

com relação à saúde sexual... 

E: As agentes você diz? 

Jéssica: É. Aqui se você fizer um preventivo e vier acusando alguma coisa, o pátio todo fica 

sabendo, porque existe uma falta de ética com relação às equipes, que elas dizem pras outras, 

isso é feio. Mas aí, eu já tive até problema com isso. Uma vez por capitão: “Capitão, faça uma 

reunião com sua equipe, oriente a sua equipe”. E ele achou que eu tava querendo ensinar a ele 

a ser um líder. E não era a minha intenção, eu tava dizendo que ele é muito bacana com a 

gente. A gente pede um favor a ele, ele ta sempre muito proposto a nos ajudar, mas como ele 

passa essa ordem pra uma outra pessoa não é cumprida. Aí ele ficou aborrecido comigo e me 

chamou realmente a atenção, entendeu? Aqui acontece... 

E: Mas você acha que há desrespeito em relação à gay... 
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Jéssica: À homossexualidade? Tem, tem... 

E: Dos agentes e das próprias e das outras apenadas ou... 

Jéssica: Eu acho que das apenadas não. Elas acabam respeitando. Acontece um respeito 

bacana sim. Aqui existe um respeito do relacionamento. Aqui, se eu to com você, ninguém 

mais paquera. Fica um relacionamento bacana que só, fica casada dentro da cadeia e as 

pessoas não interferem. A gente tem casais aqui assim, que vive... a gente tem uma moça aqui 

que ela é, ela é estrangeira, agora eu não consigo me lembrar de que nacionalidade ela é. Mas 

veio há algumas semanas atrás até, um repórter lá do país dela e procurou a companheira dela, 

achei bacana demais isso... 

E: Quem procurou? 

Jéssica: O repórter. Ele veio fazer uma entrevista pra saber, conhecer as instalações aonde 

essa estrangeira ia estar. Ele chegou também procurando a companheira dela que tava aqui. 

Essa presa é assim: ela tava aqui, ela recebeu a liberdade provisória e com menos de um mês 

que ela tava com a liberdade, que ela tava na rua, mandou recolher ela novamente. E vieram 

fazer então... ela já tinha passado por aqui, ela voltou. Então ela tinha uma companheira... 

Achei muito bacana... deixado 

E: Essa companheira...ela... começou o relacionamento aqui? 

Jéssica: Estão as duas aqui. A estrangeira com uma brasileira e ta aqui, acontece. 

E:  Faz quanto tempo que você ta aqui? Porque aí a gente... é comum, por exemplo, haver esse 

relacionamento e uma das companheiras sair e a que saiu voltar a fazer visita a ela? 

Jéssica: Já aconteceu sim. E eu acredito que esse relacionamento perdurou. Hoje ele terminou, 

porque a que ta lá fora não suportou o sistema, ela desistiu, porque ela só podia vir uma vez 

ao mês aqui. Não era declarado desta forma. Não foi declarado desta forma... é... eles davam 

uma desculpa que, como ela foi presa aqui, e ela estava num sistema de semi-aberto, então ela 

tava no sistema de semi-aberto, ela não poderia receber visita do sistema fechado. Então eles 

usam essa desculpa. Aí o quê que o capitão fazia? Ele foi super concernente então ele fazia 

assim, porque aí ele acaba sendo bonzinho, aí ele dizia: “Não, eu vou fazer assim: eu dou pra 

vocês uma visita por mês, uma visita social”. Porque existe uma regra aqui que não existe na 

cadeia masculina: não pode existir atividade sexual no domingo! 

E: Que é o dia da visita social... 

Jéssica: No dia da visita social não pode ter relação porque tem muita criança, a cadeia fica 

lotada de criança e de senhoras, que são as mães que vem ver suas filhas aqui. Então por uma 

questão de respeito aí não existe ati.... O casal, pra ter relação sexual, ele precisa vir na quarta-

feira se não não vai acontecer, entendeu? 
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E: Quando vem, quando é no dia da visita social aí os familiares ficam todos aqui... 

Jéssica: É, Todos no pátio... porque assim, como a cadeia está superlotada, não existe uma 

presa só deitada em cada cama, existem presas que dormem no chão. Então as presas que 

dormem no chão, ela acabam ordenando seus colchões assim pelo pátio porque assim fica 

mais fresquinho, fica mais agradável, então elas ficam no meio do pátio. Então quem tem sua 

pedra, porque aqui a gente chama cama de pedra, então quem tem sua pedra vai tirando sua 

visita sentadinha no colchão... 

E: Agora, o que representa a BR? Porque uma das meninas que foram entrevistadas falava 

muito assim da história da BR... O que é BR, esse espaço da BR? 

Jéssica: BR é estrada, é rua, quem ta no meio do caminho. Porque BR não é uma abreviatura 

que é utilizada pra estrada? Então, aqui é a mesma coisa, é o meio do caminho, é quem é 

obrigado a dormir no chão, que é obrigado a dormir no meio do caminho. Quem ta na BR 

encontra dificuldade pra receber a visita íntima porque ela nunca sabe se a colega que é a 

dona da cama... 

E: Vai permitir... 

Jéssica: Vai permitir... geralmente acontece. As meninas ficam felizes quando uma 

companheira ou conquista alguém que vai vir ou que em com o companheiro apoiando, as 

meninas ficam felizes. Então, mesmo que ela esteja dormindo no chão, na quarta-feira, a 

colega que é a dona da pedra, vai... 

E: Mas o lugar, por exemplo, do bronzeamento, dessa coisa que você disse que se arruma às 

vésperas da visita íntima não é a BR, é o pátio?  

Jéssica: É o pátio. É o pátio. A BR é a ce... dentro da cela, o chão, porque na hora de dormir a 

coisa vai virando um tumulto natural por quê? Ninguém quer que pisem no seu colchão, no 

lençol limpinho. Então existe umas regras assim: todo mundo vai no banheiro, todo mundo 

toma banho, todo mundo faz a sua refeição, então, vai todo mundo dormir? Então, a partir 

daquele momento tá decidido que vai todo mundo dormir, todo mundo se deita, não pode 

haver mais o trânsito dentro da cela, porque você vai ser obrigado a passar por cima das 

pessoas, pisar em seus colchões, tem gente que não gosta. Também é chato você ta dormindo 

e alguém pisar no seu colchão. Então, existe essas regras que vêm funcionando por causa da 

circulação... 

E: Agora você acha, você já ouviu falar em casos que você presenciou. Há algum caso, tipo 

assim, alguém, quando uma pessoa tem uma preferência, sei lá, pra homossexualidade, uma 

mulher se apaixona por outra e que a outra não aceita, vocês tem algum caso assim de 

violência? Como a gente vê... assim... lá fora... 
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Jéssica: Olha, esse relacionamento, isso não existe aqui, não é verdade... 

E: Porque a gente vê muito em documentário... 

Jéssica: Existe, isso é um grande mito, pelo menos nesta cadeia aqui, isso é um mito. Isso já 

aconteceu aqui no passado de acontecer, de uma jovem chegar aqui, ela não ser homossexual 

e uma outra cismar com ela e querer querer querer e ter forçado. Mas isso fazem anos atrás e 

hoje não, isso não existe mais hoje. A galera se... 

E: Em filmes a gente vê muito isso, em documentários... 

Jéssica: É... 

E: Essa coisa da violência, de não aceitar a mulher que não corresponde ao afeto... 

Jéssica: É, exatamente, é complicado, mas aqui isso graças a Deus isso não acontece não. 

Acontece assim, de pessoas homossexuais se apaixonarem, né, pela beleza, por alguém. Aí 

quando descobre que essa pessoa é heterossexual aí parte-se pra outra, não existe, não existe 

isso não. Tem pessoas que chegaram aqui heterossexuais, acreditando serem heterossexuais, 

mas por causa da situação da cadeia, elas se tornam homossexuais, mas na cabeça delas, 

quando elas saírem daqui, elas não querem manter esse relacionamento homossexual... 

E: Isso acontece... é só uma questão de urgência, no caso... 

Jéssica: É sim... 

E: Isso é comum acontecer? 

Jéssica: É, é comum 

E: Aqui, há um relacionamento homossexual, saindo daqui, não? 

Jéssica: É, não quer que a família saiba, não quer que o marido, às vezes  ta preso, tem 

situação... em grande parte das presas, elas estão presas por amor, primeiramente. Seus 

companheiros são envolvidos com crimes e elas acabam sendo co-autoras, ou participantes, 

né... assim, e aí hoje existe... depois que inventaram o artigo 35 do Código Penal que é a 

associação ao tráfico, toda mulher de traficante ela é presa. Se é mulher de fulano: é presa, 

porque você ta sabendo de alguma coisa, aí vai delatar o marido? Não vai! Então não participa 

de nada. Tivemos a caso de uma moça aqui que ela não era envolvida não, ela era faxineira, 

mas o marido dela ficou envolvido e ela passou 10 meses trancada, porque ela de uma forma 

turva da justiça colocou ela presa. Então isso acontece. Também quando os companheiros tão 

presos, eles não podem vir visitá-las, mesmo quando saem, não tem o apoio do sistema pra 

vir, o preso do semi-aberto não tem ordem pra entrar em outro presídio. Existe esse problema. 

Então, o cara às vezes sai, a mulher é presa, muitas das que foram presas, levando drogas, às 

vezes na genitália pros próprios companheiros aí estão presas, aí o processo do companheiro 

termina e ela continua aqui presa, ela foi presa depois dele, aí ela fica aqui: presa, sozinha e o 
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marido não pode vir, aí começa os relacionamentos homossexuais, e elas não querem que suas 

famílias, seu próprio marido saiba que ela ta tendo um relacionamento homossexual. Eu tenho 

amigos que perguntam por mim, que perguntam se eu me tornei homossexual: “E J.?” “E aí?” 

Aí dizem aquele termo: “Tá fazendo sabão?” Eles querem saber se eu to fazendo sabão. Aí os 

outros dizem: “Não, ela arrumou um rapaz, mas não deu certo, mas agora ela está só”. Mas 

fica todo mundo curioso tentando saber... 

E: Então tai a tendência de quem é homossexual ou assumir esse relacionamento aqui e 

negar... 

Jéssica: É normal, acontece isso, acontece. 

E: Você falou que seu marido, seu antigo marido, no caso, era preso? 

Jéssica: Ele continua preso até hoje. 

E: E você ia lá fazer visita íntima? 

Jéssica: Ia sim. Eu fui visita antes de querer uma. Eu era visita. Eu era visita do presídio de 

Alcaçuz. Meu ex-marido está preso lá há mais de 6 anos e eu vim pra essa cidade por causa 

das visitas. Eu mudei a minha rotina, a minha vida totalmente, dei um stand by nos meus 

sonhos pra vir cuidar dele aqui 

E: E como é que você descreve assim, esse momento da visita íntima? 

Jéssica: Olha... 

E: De não ser visitada, mas de visitar... 

Jéssica: Quando eu fui visita, assim ,é muito bacana a gente brinca aqui dizendo que o melhor 

sexo do mundo é o sexo dentro da cadeia, porque não pode acontecer todo dia, a pessoa fica 

ali privada a semana toda não tem relação sexual. Então no dia que você pode ter relações 

sexuais... então eu dizia assim pro meu marido, porque eu passei muito tempo sem vir, eu 

demorei muito a vir porque eu não tinha situação financeira que pudesse suportar essa viagem 

e me manter aqui, então eu demorei muito a vir. Então, quando eu vim, eu acabei é... 

descobrindo que ele tinha se envolvido com uma outra moça. Porque como aconteceu aqui 

comigo, que eu me envolvi com um irmão de uma presa, ele lá, na minha ausência, ele se 

envolveu com a irmã de um preso, na minha ausência. Então quando eu cheguei aqui, a moça 

tinha acabado de ter um bebê dele. Então quando essa realidade se chocou, né... a mim, eu 

ainda tentei durante um tempo, eu fiquei indo visitando ele,  eu fiquei perseguida por um 

grande preconceito, porque as moças que tavam ali, visitantes de outros presos, achava que 

aquela moça era a companheira dele e eu tinha vindo pra estragar os sonhos dela, só que não 

era essa  a história. Eu era a companheira enganada que tinha ficado lá no estado de origem e 

que tinha chegado e pego a casa desarrumada. Então eu fui perseguida por... 
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E: Você tem filhos? 

Jéssica: Tenho dois filhos. Eu tenho um casal de filhos: eu tenho um rapazinho de 12 anos e 

uma menina de 8 anos. Aí quando eu cheguei aqui, a moça tinha acabado de ter um bebê. Ela 

teve o bebê inclusive, porque ele virou pra mim e disse: “Ó, minha mulher ta vindo por aí, 

você não vai mais poder vir aqui no meu nome me visitar”. Aí ela teve um choque, passou 

mal e teve até o bebezinho antes do tempo aí foi quando eu cheguei e eles se organizaram. 

Mas eu tenho uma educação diferente da que é utilizada aqui na parte do nordeste do Brasil, 

então eu enfrentei, por causa das necessidades dele, tanto da sexualidade com relação ao 

físico, a alguém pra fazer compras pra ele, pra levar uma refeição bacana pra ele, ele acabou 

se envolvendo. Então eu não me importei muito, eu disse: “Olha, o bebê, o filhinho é 

responsabilidade sua para sempre, não minha, então, com relação ao bebê, você vai tratar com 

a moça, eu não tenho nada a ver com isso...” e aí eu quis seguir o casamento, eu quis tentar 

seguir com o relacionamento só que eu já tinha vindo, já tinha sido tão difícil, eu não quis 

desistir facilmente. Então eu avisei assim pra ele, que enquanto eu tava ali, porque funciona 

assim: tem a cama, e aí a gente faz uma goma feita com papa, essa goma que vem pra fazer 

papa de mingau, feita com água, mexe no fogo, faz aquele mingau grosso só de água e aquilo 

vira uma cola. A gente corta uns pedacinhos de tecidos e cola na parede e fica sustentável pra 

um tecido. Então a gente bota, a gente chama aqui de pirulito... 

E: Pirulito? 

Jéssica: É. Então esse pirulito a gente amarra uma corda de varal, então faz o varalzinho assim 

e assim... 

E: É como se fosse uma cortina, aí bota uma cortina. 

Jéssica: Aqui é feita uma cortina, então aquilo ali, né, vira o ambiente, né... 

E: Um quartinho... 

Jéssica: É, um quartinho. E eu dizia isso, eu dizia várias vezes pra ele, eu dizia pra ele assim: 

“Olha, eu vivo, é... um conto de fadas dentro de um pesadelo, porque a cadeia é um pesadelo. 

Mas no memento que eu tava ali, só eu e ele, eu não tava preocupada com o externo, com a 

pessoa que tava na cama ao lado, porque existe um comportamento muito respeitoso, o 

respeito é muito maior dentro da cadeia do que fora. Dentro da cadeia, quando você entra, 

quando você é uma visita, todos os presos viram de costa, só quem olha pra você é o seu 

marido. 

E: No dia da visita íntima? 

Jéssica: É. Na visita social também. Na cadeia masculina ela é assim. Quando a mulher do 

preso, quando a porta abre, que a mulher do preso ela ta na porta do pavilhão, todos os presos 
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viram as costas, eles não podem o... dirigir o olhar pra visita. Se é no domingo, se é a sua 

mãe, ele não pode. Agora, se ele for seu companheiro, se é bacana, se é seu amigo, aí você 

chama: “Venha fazer a refeição junto de mim e da minha companheira ou da minha mãe”. Aí 

acontece. Se não... a gente entra e quem tem visita fica dentro da cela com sua visita, quem 

não tem, fica do lado de fora, não tem o direito nem de entrar, fica fora de cela pra não 

tumultuar, porque eles acreditam que vai ficar olhando, vai assediar, vai cobiçar, né... Então 

não existe contato nenhum. Então ali, é... eu visitei ele, aí ficou esse problema deste bebê 

ficou como um fantasma entre nós. A moça ficou querendo se fazer presente porque o irmão 

dela continuava preso, então ela queria o direito de continuar visitando o irmão dela 

independente da minha presença. E o diretor dizia que não, que a gente podia se desentender 

lá dentro, podia haver uma morte, alguma coisa, aí ele ainda era o responsável por nós lá. Eu 

fui na direção do presídio, na época, falei com o diretor responsável, disse que eu não me 

importava com a presença dela porque eu não me sentia ameaçada com ela por nada, que ela 

poderia visitar o irmão dela, mas graças a Deus, nunca houve essa situação de a gente ter se 

encontrado lá. 

E: Ele é o pai dos seus filhos... 

Jéssica: Ele não é o pai biológico dos meus filhos, mas ele tem um relacionamento muito 

bacana com eles e eles o chamam de pai. A R., o nome da minha filha é R. A R. uma vez 

disse pra ele assim: “Tio G., porque é que você não vem morar aqui na casa da minha mãe? 

Porque se você viesse, eu poderia chamar você de papai G.”. Então isso foi algo entre eles 

dois. Então ele não aceita que eu diga que ela não é filha dele, é eles dois, nada... ele me 

exclui totalmente do relacionamento deles dois. Meu filho ele é muito levado, então, lá 

ninguém consegue colocar limites, rédeas nele. E ele consegue daqui mandar uma ordem lá e 

botar ele de castigo e ele obedece, o menino, o castigo que ele manda e quem ta lá, que são as 

vós não  conseguem.  

E: Quantos anos tem seus filhos? 

Jéssica: O D. tem 12 anos e a R. tem 8 anos. 

E: Eu tenho um filho que o nome é D. também. 

Jéssica: Eu sou de uma família cristã, eu fui criada no evangelho e aí eu deixei ser 

influenciada pelo... pelas histórias: quem foi o homem D., né? O perfil do coração do homem 

que foi D. e no sentido de R., porque como já é um nome bíblico eu falei: “Ah, vou procurar 

dentro da bíblia um nome, né... então, são os meus tesouros. Então, ele não é... existe muito 

constrangimento com relação à revista, mas é normal porque é uma cadeia, precisa ser assim e 

eu tenho uma visão muito diferente do comum. Aqui as pessoas se revoltam com a revista. Eu 
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nunca me senti agredida pela revista, nunca. Porque tava me levando pra perto dele, eu queria 

era tá perto dele, interessa lá que eu ia ter que descer três vezes, interessa lá que eu... eu não 

tinha nada demais...eu não... então... 

E: E desce três vezes é? 

Jéssica: É, porque é uma regra da revista. Que elas fazem a gente tirar a roupa, revistando 

nossa roupa e a gente nua, não sei como é porque isso já faz tempo. Aí a gente se abaixa três 

vezes, porque acreditam que se tiver alguma coisa dentro da nossa genitália vai cair. Aí abaixa 

pra ver se tem alguma coisa. E se não tem, passa um detector de metais, também na altura da 

genitália assim, se não apita, se não tem nenhuma denúncia ou suspeita de que você possa tá 

transportando alguma coisa ilícita com você, pronto! Tá liberado! Nunca me importei, nunca 

me senti ofendida por ninguém lá porque era uma questão de comportamento meu. Chegava 

sempre dizendo “bom dia”, respeitando... então nunca ninguém teve motivo nenhum pra me 

destratar lá. Do jeito que eu entrei, eu saí. Deixei de ser visita por causa do relacionamento 

que não... 

E: Pelo que você falou, assim, da sua história com o seu ex-marido, me pareceu que você 

gosta, não sei se gosta, que gostava muito dele... 

Jéssica: Eu ainda amo ele, mas ele é uma pessoa eu ele não cabe mais na minha vida. Porque 

ele fez escolhas. Hoje eu to presa e a moça continua lá visitando ele com ela aqui. Ela foi 

presa também, eu encontrei com ela aqui, eu fui ameaçada de morte aqui no sistema nunca 

ninguém soube, porque as presas trataram de resolver isso porque eu tinha um comportamento 

e ninguém aceitou. Mas ela quis me fazer mal, essa moça. Ela foi presa antes de mim e aí 

depois aconteceu... eu já tava separada dele, e ela foi presa, e ela ficou dizendo pras pessoas 

que eu tinha provocado a prisão dela porque eu tinha denunciado ela, isso não era verdade, eu 

não tava nem na cidade quando ela foi presa e ela ficou acusando. Então hoje... eu tive muitos 

problemas... eu amo muito. Se eu tiver oportunidade de dizer pra ele, eu digo, eu amo muito 

você, mas... 

E: Você acha que se fosse o caso contrário, no caso, se você tivesse sido presa aqui em Natal, 

você acha que ele sairia lá do Rio de Janeiro pra vir aqui pra morar, pra visitar... você acha 

que isso aconteceria? 

Jéssica: Eu nunca pensei nisso, isso nunca foi importante pra mim. Eu sei que ele tem um 

pouco de medo de mim, ele me acha muito louca, muito corajosa, diz: “Caramba! Tu é doida 

demais!” Porque eu tava na melhor fase da minha vida profissional no Rio de Janeiro, eu tinha 

de cursar e assim que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar no jornal e eu tava feliz, eu 

tava começando a fazer a minha faculdade, já trabalhando na minha área antes de começar a 
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faculdade. Eu tava feliz demais, e aí de repente eu falei: “Ai! Eu não agüento mais não de 

saudade, de distância, de tudo... ah não, peraí...” . Eu virei pro editor do jornal onde eu 

trabalhei e eu disse: “Eu quero quinze dias de folga porque eu trabalhei no carnaval” Ele 

disse: “Ótimo, suas matérias estão todas em dia, tá tudo...” Porque era um jornal mensal não 

era diário... “Você já terminou as matérias que vão sair na próxima edição?” Eu falei: “Já!”. 

“Pode ir, quinze dias de folga pra você!”. Eu não voltei nunca mais, fazem cinco anos que eu 

to aqui. Então ele admira muito isso em mim. Nós não somos inimigos. Ele soube que eu 

arrumei um companheiro, ele não ficou com raiva de mim, não gerou inimizade entre eu e ele. 

Ele compreendeu, porque como ele precisou e ele não conheceu uma pessoa? Agora sou eu 

que to presa, to precisando de ajuda, to precisando de carinho, né? Então ele me 

compreendeu, ele nutre dentro da cabeça dele que a gente vai se encontrar e que a gente... Eu 

não sei, tá? Só que eu aprendi, eu gosto muito de ler, eu leio muito, então eu aprendi com um 

livro que eu li, chamado “Melhor do que comprar sapatos”, é um livro religioso, em que ele 

tenta restaurar a auto-estima da mulher e o contato dela com Deus. E eu li nesse livro que 

quando seu namorado ele mente pra você, não se engane que quando ele casar com você, ele 

não vai mentir nunca mais. Ele vai continuar mentindo. Então isso me fez fazer uma análise. 

Se ele preso aconteceu tudo isso, quando ele for solto, quando eu for solta, ele vai continuar... 

então isso me afetou profundamente e me fez analisar, então, eu o amo muito, mas eu não 

acredito que ele vá caber dentro da minha vida, não vai. Aí quando a gente quando se 

encontrar, a gente vê, se não vamos voltar a ser  amigos, porque ele era um amigo de infância 

e que se tornou amor... 

E: Em relação ao que se colocou sobre a visita íntima... você dizia que o melhor sexo é o sexo 

feito na cadeia, né... 

Jéssica: É sim, porque o homem passa a semana toda lá na maior carência, aí quando a 

mulher... comigo, pelo menos, ele sempre foi muito carinhoso, nunca na minha vida eu vivi 

violência, nunca um homem levantou... porque eu tenho uma postura que homem que se ele 

se envolver comigo a primeira coisa que eu digo é: “Ó, você pode fazer o que você quiser, só 

não levanta a mão pra mim, porque eu me levanto e vou embora e você não vai me ver nunca 

mais”. Isso aconteceu no meu primeiro casamento, que é o pai biológico dos meus filhos. Eu 

passei seis anos com ele e eu sempre dizia, porque o meu relacionamento anterior ele tinha 

violência envolvida... Então eu, como eu... eu passei seis anos controlando, chegou um dia 

que ele se enfureceu e me deu uma correiada. Ele queria dá no menino e eu me levantei e 

disse: “Ei! Você tá com raiva de mim, não desconte a raiva no menino!” Aí a correiada que 

ele ia dar no menino ele deu em mim. Aquela correiada, eu peguei as minhas coisas e eu  fui 
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embora e eu não voltei mais, acabou, o meu casamento acabou por causa daquela correiada. 

Se eu tivesse ficado... então, esse meu companheiro, ele sempre foi muito carinhoso comigo, 

sabe? Então... e as mulheres acabam dizendo isso: “Eles ficam dependentes, não é porque eles 

são bonzinhos, porque a cadeia tá regenerando eles não, porque eles estão dependentes das 

mulheres, elas têm ainda o direito de ir e vir”. Então eles ficam precisando que elas resolvam 

as coisas, comprem a comida que eles tão a fim de comer no fim de semana, que traga uma 

roupa, que trabalhem pra sustentar eles também, que... acontece isso, a dependência 

financeira. Então eles dão uma amansada, né? Mas, isso não significa que quando a liberdade 

vier... eu tenho amiga que ela descobriu isso. Enquanto ela teve casada, o marido dela... eles 

viviam muito bem, quando ele recebeu a liberdade dele, ele ficou, porque ele passou muitos 

anos preso, ficou danado demais, namorador, traía ela e aborreceu tanto ela, que ela chegou a 

me confidenciar de que ela sentia saudade dos dias de visita, entendeu? Porque ele tratava ela 

de uma maneira mais atenciosa. 

E: Você acha que o homem que é preso, ele é, no caso, acaba sendo, “mais fiel à mulher” do 

que quando ele tá livre? 

Jéssica: Só porque ele perde o direito de ir e vir, mas isso não significa que eles vão ser fiéis 

não... 

E: É mais a dependência mesmo né? 

Jéssica: A dependência, porque existem, aqui nessa cidade, porque lá na minha cidade, no Rio 

de Janeiro, eu não tomei conhecimento disso. Aqui, parece que as moças, elas lutam pra tá 

dentro das cadeias, elas querem muito ter o marido preso, eu não sei o que é isso, porque eu 

conheço histórias de rapazes que com a sua companheira, na visita, de deixar dizer: “Amor, 

fica aqui um minutinho que eu já venho” E ia namorar com outra visita que já tava 

aguardando ele numa cela ao lado porque... 

E: Então não é fidelidade, é dependência 

Jéssica: Não, não é fidelidade, de forma alguma... 

E: É dependência financeira, né? 

Jéssica: Dependência é sim... é dependência financeira e de um monte de... porque não quer 

perder o contato com os filhos, aí continua com aquela mulher pra poder ver os filhos, porque 

aí tem cara que é sentenciado 16 anos, 20 anos, 25 anos, 27 anos e vai ficar um tempão sem 

ver os filhos? Eles querem ver os filhos, né? Mas não significa que eles vão ficar só com ela 

não. Eles dão, a gente chama aqui o termo “prima”, que é “a cadeia no domingo tá cheio de 

prima”. “Prima” são as amantes, que elas vão.. elas... antigamente, existia a visita das primas. 

Então por isso que ficou caracterizado... 
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E: Você não recebe visita social? Sua família não vem visitar não... 

Jéssica: Não. 

E: Não tem familiares aqui né? 

Jéssica: Não. Não tenho. E não quero que venham também. Não quero. Não é necessário. 

E: Mas você sente, assim, prazer de se arrumar, por exemplo, pra visita social do domingo? 

Jéssica: Sempre, porque eu sou... 

E: Esses cuidados de mulher a gente vê que você 

Jéssica: Se eu soubesse que vocês viriam aqui hoje, eu estaria muito mais arrumada do que... 

eu não tou, eu tou descabelada. 

E: A gente viu você duas vezes e você sempre tá arrumada né? 

Jéssica: É... é porque é uma questão também de postura também, né? De tudo, mas... A gente 

hoje recebeu um grupo religioso, então, né? Mas eu me arrumo sempre, eu sou muito... eu 

detesto dia de domingo, eu não gosto mais... 

E: Você não gosta? 

Jéssica: É, tem um monte de coisas que me incomodam, uma delas é que as pessoas gostam 

do meu trabalho, e eu acabo sendo um pouco sufocada. As pessoas vêm lá da rua pra fazer 

unha aqui, querem passar o dia inteiro fazendo unha, a visita acaba e eu tou muito cansada e 

quando eu digo que eu não quero 

E: Sim, aí no domingo você faz unha... 

Jéssica: Eu passo o dia inteiro trabalhando e quando eu digo que não quero fazer, aí o povo 

vai embora com raiva de mim. Aí tem dia que eu fico doida que o domingo acabe logo pro 

povo ir embora, que eu não tou agüentando mais fazer unha, e minha coluna ardendo demais e 

se eu disser não o povo vai embora com raiva da pessoa. Então tem dia que eu fico cansada 

também porque eu queria tá tendo uma visita, eu queria tá descansando, é... conversando, né? 

Carência... eu sinto tanta falta de um abraço. E aí eu passo o dia inteiro nos pés do povo, né? 

Então às vezes eu fico me sentindo tão humilhada,... mas aí eu oro, respiro fundo, aí passa. 

E: Você é muito forte assim... e como você é conhecedora das suas necessidades... aí fica 

mais fácil resolver, não é? 

Jéssica: É, é, por isso que às vezes eu escracho um pouco, tem um povo aqui que é fantasiado 

aí eu digo “sai daí, sai do armário, rasga...” aí fica todo mundo... 

E: É a história da purpurina que você falou, como foi? 

Jéssica: “Tira a purpurina do potinho”, se assume... é porque existe... esse termo é utilizado 

num programa de humor, aí eu sempre digo isso, eu falei: “Ih... fulana? Tirou a purpurina do 

potinho”, se revelou, né? Porque assim... não que seja... 
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E: Porque já é tanta máscara, não é? 

Jéssica: É, mas isso vai causar um monte de problemas. A pessoa também assumir que é 

homossexual, depois o marido, os bandidos lá fora vão querer matar a pessoa... elas pensam 

nisso também. Elas têm medo pelas suas vidas... é sério, não é fácil não, porque eles vão ficar 

se sentindo... 

E: Mas tem a visita íntima feminina aqui? 

Jéssica: Não existe nenhuma. Existiu uma presa aqui chamada J. P., que essa moça ela saiu 

daqui, ela deixou a sua companheira aqui dentro e ela lutou muito, essa que eu disse pra vocês 

agora há pouco, que o sistema só dava direito pra ela a uma visita por mês e aí não podia nem 

namorar, né? Porque o povo, né? A regra da... 

E: Entendi... eu me lembro da história que ela vinha uma vez por mês... 

Jéssica: Ela vinha, aí eu acho que ela... 

E: E você disse até que isso era uma forma de negar a visita íntima porque demorava muito... 

Jéssica: É... e aí eu acho que ela cansou... Também não posso julgar, né, porque o 

relacionamento não era meu, mas eu acho que essa moça cansou. E aí ela não vem mais 

visitar. Inclusive hoje, a companheira que ela deixou aqui, hoje tem um relacionamento já 

com uma outra pessoa, entendeu? 

E: Você acha que a situação de cárcere, ela acaba moldando os relacionamentos, de certa 

forma? 

Jéssica: Com certeza! O ser humano ele se adapta, né? E é o que aconteceu aqui, as pessoas se 

adaptam... 

E: E esse teatro, você tá à frente do teatro? É teatro do oprimido é? 

Jéssica: É... é porque eu cursei teatro do oprimido na Faculdade Estácio de Sá lá no Rio, né? 

Quando a gente é adolescente, a gente quer ganhar as coisas com a imagem, né? A gente acha 

que a gente é linda aí vai conquistar tudo com a imagem... Depois com o curso de jornalismo, 

eu passei a querer convencer as pessoas das minhas idéias, mas com a minha escrita. Hoje, se 

eu tiver a oportunidade, no meu futuro de eu realmente viver do jornalismo, eu jamais vou 

querer fazer televisão. Eu vou querer fazer o jornalismo impresso. Porque o curso me deu 

oportunidade de conhecer todas as fases então assim... vai se fazer um abaixo-assinado...aí 

corre todo mundo em volta de mim aí eu escrevo o texto... 

E: Você gosta de escrever? Você tem diário? 

Jéssica: Não, não tenho diário. Eu utilizo a leitura muito aqui... eu compro livros 

desaforadamente. Eu não tenho acesso à livraria, então eu compro através da revista da Avon, 

todo mês eu compro um livro pra mim, e aí eu sempre... 
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E: Você gosta de quê? De auto-ajuda? 

Jéssica: É o que eu menos gosto... eu gosto de livros de literatura, porque a literatura ela me 

leva pra outros lugares, me apresenta a outras culturas, me tira um pouco daqui. 

E: Aqui tem livro? 

Jéssica: Não. Os livros que tem aqui são meus e eu ofereço às outras pessoas. 

E: Além de você, tem mais alguém que gosta de ler? 

Jéssica: Tem. Nós temos hoje uma presa que ela tem ensino superior, ela tem até uma cela 

especial. Eu passo pela grade, os meus livros tá tudo com ela, eu divido com ela. Semana 

passada, eu aniversariei e ganhei de uma presa analfabeta um livro porque eu leio pra ela. Eu 

chamei ela e falei: “Olha, eu sei que você tem muita vontade, você quer que eu leia pra você? 

Não vai ser a hora que eu quiser ler, vai ser a hora que você quiser ouvir a história. Quer?” 

“Quero”. 

E: Então você pode até dizer um nome de um livro que a gente pode presentear também você 

com um livro pelo seu aniversário, não é? 

Jéssica: Não, imagina... olha, um livro que eu fiquei com vontade de ler chama-se 

“Melancia”. Ainda não pude comprar... 

E: É de que autor, você lembra? 

Jéssica: Eu não lembro quem é o autor, eu sei que é a história de uma mulher de 30 anos que 

foi traída e trocada por uma mulher mais jovem. 

E: Esse seria um bom presente que a gente poderia comprar pra você? 

Jéssica: É, porque é algo que me tira daqui. Eu tento... eu dei até uma entrevista pra 

“Tribuna”... pra “Folha”, não sei, eles vieram aqui 

E: Pro jornal local... 

Jéssica: Eu dei uma entrevista aqui falando sobre isso. Fico muito triste porque aqui não tem 

uma biblioteca. Eu já não tenho uma renda estável mas eu invisto em livros porque eu quero... 

olha, eu tenho, eu comprei “A cabana”, que eu amei a história, é o livro que eu to lendo pra 

essa moça analfabeta agora, e eu já faço lista de espera pras pessoas, todo mundo lê... 

E: Que autores você mais gosta de ler? 

Jéssica: Olha, eu gosto muito de Sidney Sheldon, as agentes penitenciárias tudo pega livro 

emprestado comigo, tem um de Sidney Sheldon que tá com uma agente penitenciária. Eu 

comprei um box que ainda não chegou de Agatha Christie. Já tá todo mundo doido, se 

organizando: quem é que vai ler, quem é que num vai ler. O livro que eu ganhei dessa moça 

analfabeta chama “1808”, que é uma forma é... com um perfil de sátira pra contar a história do 

descobrimento do Brasil, da época. Então quando eu to ocupada lendo um livro, aí ele chegou, 
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tá novo, aí a moça tava assim olhando aí eu falei: “ah, eu ainda não li não, mas eu empresto 

pra você”. Então a gente... as agentes penitenciárias já vem me perguntar se eu posso 

emprestar pra ela depois... e aí os meus livros vivem... Tem moças do semi-aberto que manda 

recado pra mim me pedindo livro emprestado. 

E: Você tá permitindo que o outro tenha acesso... Mais alguma coisa? 

Jéssica: Por enquanto não. 

E: Jéssica, foi muito bom conversar com você. Se a gente precisar voltar de novo, você pode... 

Jéssica: Pode mandar me chamar que eu to sempre disposta. 

E: Nós gostamos muito de conversar com você. 

Jéssica: Ai, que bom.  

 


