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MULHERES NEGRAS1  

 

[...] Se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro 

É porque a lei áurea não passa de um texto morto 

Não precisa se esconder, segurança 

Sei que cê tá me seguindo, pela minha feição, a minha trança 

Sei que no seu curso de protetor de dono de praia 

Ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo da saia 

 

 

[...] Cansei de ver a minha gente nas estatísticas 

Das mães solteiras, detentas, diaristas 

O aço das novas correntes não aprisiona minha mente 

Não me compra e não me faz mostrar os dentes 

Mulher negra não se acostume com termo depreciativo.... 

 

[...] Podem pagar menos pelos mesmos serviços 

Atacar nossas religiões, acusar de feitiços 

Menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira 

Mas não podem arrancar o orgulho de nossa pele negra... 

 

 

(Mulheres Negras, Yzalú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Letra da música "Mulheres Negras", Yzalú, 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas vezes, o trabalho intelectual leva ao confronto com duras 

realidades. Pode nos lembrar que a dominação e a opressão 

continuam a moldar as vidas de todos, sobretudo das pessoas 

negras e mestiças. Esse trabalho não apenas nos arrasta mais para 

perto do sofrimento, como nos faz sofrer. Andar em meio a esse 

sofrimento para trabalhar com ideias que possam servir de 

catalisador para a transformação de nossa consciência e nossas 

vidas, e de outras, é um processo prazeroso e extático. Quando o 

trabalho intelectual surge de uma preocupação com a mudança 

social e política radical, quando esse trabalho é dirigido para as 

necessidades das pessoas, nos põe numa solidariedade e 

comunidade maiores. Enaltece fundamentalmente a vida.  

 

bell hooks2 – feminista negra (1995, 477-478).  

 

 

                                                 
2 bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins, escritora americana que adotou os sobrenomes de sua mãe 

e avó para assinar suas obras. A pedido da autora, escreve-se em letras minúsculas, 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

A presente investigação busca compreender como ocorre os modos de subjetivação de 

mulheres negras que cumprem pena privativa de liberdade dentro uma instituição prisional 

que adota o Método APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenado) de 

execução penal. A escolha da mulher negra como sujeito principal deste estudo se deu por 

intermédio da constatação de que as mulheres negras presidiárias se encontram em uma 

situação de desvantagens oriundas de uma sociedade de base escravista, que ainda hoje, 

mantém a segregação de oportunidades econômicas, políticas e educacionais. Para tanto, 

utilizamos três procedimentos presentes na pesquisa qualitativa, sendo: observação 

participante com intervenção psicossocial, conversas no cotidiano apoiadas na abordagem 

teórico-metodológica de Spink e entrevistas semiestruturadas com apenadas que se 

autodeclaram negras. A análise dos dados produzidos foi realizada à luz da psicologia social 

construcionista, a partir de uma abordagem baseada nas Práticas Discursivas de Spink. Os 

processos que atravessam as relações estabelecidas no interior de uma unidade prisional 

foram analisados a partir da produção teórica metodológica de Michel Foucault e Erving 

Goffman. Para uma melhor compreensão da realidade das mulheres negras, lançamos mão 

das contribuições de Ângela Davis, Sueli Carneiro, Juliana Borges e outras intelectuais 

negras. Os resultados da pesquisa demonstram que o discurso apaqueano reproduz e legitima 

discriminação de gênero, raça e classe, o que confina as mulheres negras ao patamar inferior 

do sistema de dominação/exploração. Frente aos dados, destacamos a necessidade de se 

promover uma reflexão acerca das APACs, para que o Método APAC se fortaleça enquanto 

promotores da equidade étnico-racial e de gênero. A partir dessa pesquisa, esperamos 

contribuir para que o Método APAC se fortaleça enquanto promotores da cultura de respeito 

aos direitos humanos dos encarcerados. Esperamos que essa pesquisa estimule a realização de 

outros estudos voltados à questão da prisão feminina, especialmente nas unidades 

apaqueanas, ainda pouco conhecidas e estudadas.  

 

Palavras - Chave:  APAC Feminina; modos de subjetivação; Mulher Negra.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation seeks to understand how the modes of subjectification of black 

women who serve prison sentences occur within a prison institution that adopts the APAC 

Method (Association of Protection and Assistance to Convicts) of criminal execution. The 

choice of black women as the main theme of this study was made through the observation that 

black women prisoners are at a disadvantage due to a slave society, which still maintains the 

segregation of economic, political and economic opportunities. educational. For that, three 

procedures present in the qualitative research were used, namely: participant observation with 

psychosocial intervention, daily conversations supported by Spink's theoretical-

methodological approach and semi-structured interviews with prisoners who declared 

themselves black. The analysis of the data produced was carried out in the light of 

constructionist social psychology, based on an approach based on Spink's discursive 

practices. The processes that go through the relationships established within a prison unit 

were analyzed from the theoretical methodological production of Michel Foucault and Erving 

Goffman. For a better understanding of the reality of black women, we used the contributions 

of Ângela Davis, Sueli Carneiro, Juliana Borges and other black intellectuals. The research 

results demonstrate that the Apaquean discourse reproduces and legitimizes the 

discrimination of gender, race and class, which limits black women to the lowest level of the 

domination / exploitation system. In view of the data, we highlight the need to promote 

reflection on APACs, so that the APAC Method is strengthened as promoters of ethnic-racial 

and gender equity. Based on this research, we hope to contribute to the strengthening of the 

APAC method as promoters of a culture of respect for the human rights of prisoners. We 

hope that this research will encourage new studies on the issue of female prison, especially in 

Apaquean units, which are still little known and studied. 

 

 

Key words: Female APAC; subjectivation modes; Black woman. 
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O LUGAR DE FALA DA PESQUISADORA: DE PATINHO FEIO A CISNE 

NEGRO - QUANDO ME DESCOBRI NEGRA DE PELE CLARA  

 

Quando me descobri negra de pela clara, descobri que meu maior privilégio foi ter 

me tornado forte. Quando descobri que não preciso de força física e nem potência nos 

meus gritos, quando descobri a firmeza em meu olhar e a certeza em minha voz. Quando 

criança, ouvia de meus pais e educadores que as pessoas fortes são aquelas que não 

esperam por milagres, pois lhes são ensinadas que sem esforço não há resultados. Além 

disso, me foi ensinado que as sementes regadas com suor e lágrimas são capazes de 

produzir frutos muitos mais doces. Assim, me foi ensinado que era desnecessário sentir 

inveja das “pessoas de sorte”, pois o maior privilégio do Ser-Humano é “tornar-se forte”. 

Tornar-se forte por ser mulher e muito mais forte, por ser uma mulher negra de pele 

clara, filha de pais negros. A mulher apresenta diferentes formas de ser forte que são 

importantes em nossa sociedade, justamente pelo seu poder de apontar as lacunas, abalar as 

estruturas e quebrar o silêncio. Assim, iniciaremos nossa reflexão de “Quando me descobri 

negra” a partir dos eixos: “Do que vivi, do que ouvi e do que pari” (Santana, 2015). 

Me descobrir negra foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Sempre soube que 

era mulher, pois desde criança me foi ensinado que menina não podia brincar de carrinho, 

não podia brincar com menino, não podia se sentar do modo que desejasse, entre outros.  

Sempre tive em meu convívio social pessoas negras e brancas, e eu percebia que ambos os 

grupos não me identificavam enquanto pertencente de seu grupo racial. Para as pessoas 

negras eu era considerada a pessoa branca, muitas vezes considerada, a bela e delicada, 

dentro dos padrões sociais. Por outro lado, para as pessoas brancas eu era simplesmente a 

“morena”, uma mistura de índio, negro e levemente traços europeus. O que me coloca em 

um constante dilema: branca demais para ser negra; negra demais para ser branca.  E 

assim, eu fui em busca do meu lugar, a partir de perguntas, como: “Quem sou eu?”.  

Às temáticas sobre as relações étnicas, certamente, é um processo de revelação para 

o outro, ao mesmo passo, uma revelação para mim mesma. Na minha certidão de 

nascimento eu sou branca, meu irmão é branco, meus pais são negros. Crescemos ouvindo 

perguntas, como: “Onde estão seus pais?”; “Vocês são adotados?”. Aos meus pais 

perguntavam: “Cadê os pais dessas crianças brancas?” Em algumas situações fui 

classificada como “parda”, mas em nenhum momento da vida fui chamada de negra e nem 

ouvi meu pai ou minha mãe se identificarem como tal, eles se autodenominam pardos – 

termo empregado para classificar pessoas não brancas, bem como, pessoas não negras. 
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Segundo o antropólogo Ribeiro (1995), os nativos oriundos da mestiçagem viveram por 

séculos sem consciência de si, afundada na “ninguendade de 

não‐índios, não‐europeus e não‐negros” (p. 131). 

Ao refletir sobre a classificação “morena” ou melhor, “parda”, compreendo que a 

leitura de raça com a de gênero fornece dados significativos para o processo de auto 

reconhecimento de uma opressão que atinge sobremaneira a população negra. Tal 

classificação é a que afirmou a minha negritude, e que, por muitas vezes, me angustiou por 

não saber que espaços eu poderia circular a partir da aprovação da hegemonia branca. Ser 

definida como “morena” é uma forma de embraquecimento promovido pela ideologia 

racista da mestiçagem, o que concebe um falso elo entre branquitude e negritude. Eu tenho 

a cor da miscigenação, que geralmente é utilizada para reafirmar o mito da democracia 

racial brasileira. Ao mesmo passo, tenho a cor de empregos subalternos, trabalhos 

domésticos e presídios brasileiros. 

A cor da minha pele me revelou que as discriminações sofrem variações segundo o 

tom da pele, mesmo entre pessoas negras. Nesse sentido, chegamos à discussão acerca do 

colorismo, que significa que o tratamento dispensado, as vivências e oportunidades irão 

depender das características fenotípicas lidas a ela socialmente. Nesse sentido, destaca-se 

que as pessoas mais claras, com traços mais finos, são facilmente reconhecidas por pessoas 

brancas e isso as torna mais toleradas em determinados ambientes e situações. Segundo 

Santos (2009), “... quanto maior a brancura, maior as possibilidades de êxito e aceitação” 

(p. 22).  

As feministas negras desconstruíram o mito da democracia racial a partir da 

denúncia de que o sistema escravista-patriarcal brasileiro não se constituiu a partir de uma 

mescla poética e harmônica, mas a partir da violência racial e sexual que se reproduz na 

sociedade brasileira até os dias atuais. Carneiro (2011, p. 66), nomeia de “estupro colonial” 

os abusos sexuais praticados contra mulheres negras e indígenas no período colonial em 

nome de uma miscigenação tão louvada em nosso país. De acordo com a Lei Áurea (1888), 

o estupro colonial foi praticado como um direito divino de portugueses contra índias e 

pelos senhores de escravos contra mulheres negras até abolição da escravatura. Índias e 

negras foram alocadas na condição de propriedade privada e de acordo com a lei não há 

crime de estupro contra propriedade, tanto que as relações sexuais forçadas nem são 

mencionadas nas Ordenações Filipinas, o primeiro ordenamento jurídico brasileiro. Na 

época, falava-se em violência sexual somente quando esta era praticada contra a honra de 

mulheres brancas, porque “honra” era um atributo exclusivo delas. Certamente, foi nessa 



 

15 

 

época que surgiu a tendência que se observa até os dias atuais de culpar a vítima de 

estupro, especialmente devido às vestimentas, pois o discurso machista sustentou que 

índias provocaram a lascívia dos colonizadores por não usarem roupas e negras por serem 

sedutoras e promíscuas. Com base nesse fato histórico, podemos dizer que no Brasil há 

uma relação entre cultura do estupro e a colonização, o que evidencia a necessidade de 

investimentos na educação, pois esta poderá evitar a perpetuação da cultura do estupro em 

solos brasileiros a partir da conscientização de que as mulheres não são propriedade e 

objeto de desejos masculinos (Lacerda, 2010).  

Segundo Sueli Carneiro (2003) o estupro colonial está na base da cultura nacional 

brasileira, de modo que a violência sexual ainda é romantizada e a desigualdade social 

erotizada, o que torna a subordinação das mulheres negras o pilar da democracia racial no 

Brasil. Segundo a intelectual negra, a miscigenação não corrigiu a distância social entre a 

casa-grande e a senzala. A miscigenação embranqueceu negros e negras. Assim, tornar-se 

negra é uma conquista. Nas palavras de Neusa Santos (1983, p. 17-18) “saber-se negra é 

sobretudo, a experiência de compromete-se a resgatar sua história e recriar-se em suas 

potencialidades”.  

O elemento racial se manifestou cotidianamente em diversas situações, mas eu 

precisei estudar sobre o tema para notar quem sou e agora eu sinto o quanto é libertador. 

Demorei para compreender que eu era negra, demorei mais ainda para aceitar minha 

negritude. Até então, não compreendia o fato de receber menos do que as loiras em alguns 

estágios. Também não compreendia o fato de ser substituída por mulheres loiras em 

algumas posições no mercado de trabalho. Ao ser selecionada a partir de uma foto em uma 

entrevista de emprego para o cargo de recepcionista de festas da elite branca, ouvi da 

empregadora com espanto: “Uai! Pela foto de perfil, pensei que você fosse loira. Mas você 

é morena”. Não passou muito tempo, fui substituída por uma mulher branca e rebaixada de 

cargo. A partir daquele dia eu passei a ter a mesma carga horária de trabalho, porém, 

ganhando menos.  

Apesar das vulnerabilidades sociais, sempre almejei ascensão social por intermédio 

dos estudos. Já fui o patinho feio em uma turma, ao mesmo tempo, a cisne em outra. Hoje, 

considero-me “CISNE NEGRO”, pois mesmo com os fortalecimentos de meus familiares e 

alguns professores, como a grande maioria das pessoas negras, eu cresci na exclusão 

social, na necessidade financeira e emocional. Hoje, tenho consciência das peculiaridades 

do racismo no Brasil, no qual pessoas negras de pele clara são toleradas nos espaços da 
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branquitude, mas, não são aceitas. Assim, ecoa uma voz dentro de mim que diz: Que 

nenhuma estratégia silencie a nossa voz!  
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INTRODUÇÃO  

Sou negra livre 

Negra livre 

Cheguei aqui a pé. 

Pra viver 

Para devolver 

Para desbocar 

Pra doer 

Para desamar 

Para adormecer 

Para desfilar 

Pra vencer! 

Negra livre 

(Negra Lee)3 

 

A escolha para esta pesquisa e objeto de estudo está atrelada à minha própria 

história de vida, que apesar de não ter vivenciado a experiência do aprisionamento, 

vivenciei muitas situações similares ao que às mulheres negras encarceradas vivenciaram 

ao longo de suas vidas. Espero, assim, poder contribuir com vidas negras, para além das 

que se encontram em contexto de privação de liberdade. A partir da minha identidade 

subjetiva, espero fortalecer a identidade coletiva e cobrar das instituições ações que visem 

à mudança estrutural, objetiva e subjetiva de todas pessoas negras marginalizadas. A partir 

dessa consciência, me reconheço dentro da luta por uma sociedade mais justa, por direitos 

iguais independentes da nossa cor, sexo, crença religiosa e orientação sexual. 

Além disso, a escolha por este objeto de pesquisa remete à minha trajetória 

acadêmica, que me possibilitou refletir e problematizar a realidade prisional e suas 

dinâmicas, principalmente quanto ao processo de construção de subjetividades durante o 

período de aprisionamento. Nesse sentido, minha conexão com o contexto prisional 

assume uma perspectiva em movimento, entretanto, irei expor os caminhos que trilhei, 

descrevendo de que maneira a presente pesquisa se desenvolveu até se configurar nos 

moldes aqui apresentados. 

O tema de pesquisa teve como uma das referências a experiência realizada no 

processo de formação profissional em psicologia, atividades baseadas no tripé pesquisa, 

ensino e extensão, pelas quais tive a oportunidade de compreender e problematizar alguns 

aspectos relacionadas ao sistema prisional. Acompanhando o cotidiano da instituição 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), ouvia-se no convívio com 

os internos queixas de diversas ordens, com frequência, sobre a falta de motivação para 

viver, solidão, escassez e fragilidade dos laços afetivos e sentimentos de desenraizamento. 

                                                 
3 Letra da música " Negra Livre", Nando Reis, 2006. 
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Os delitos praticados foram muitas vezes referidos apenas a erros individuais, 

desconsiderando outros determinantes envolvidos, como a desigualdade social. Nesse 

sentido, as atividades de extensão realizadas buscaram promover nos sujeitos um processo 

de emancipação, com vistas a favorecer a autonomia e o resgate da cidadania. 

Cabe destacar que ao iniciar as atividades extensionistas, tivemos como objetivo 

inicial trabalhar com as duas unidades APACs (feminina e masculina) localizadas no 

município de São João del Rei, porém, devido a razões estruturais, não haver na unidade 

feminina espaço suficiente para a instalação de oficinas – a APAC feminina era 

consideravelmente menor que a masculina –, não foi possível firmar parceria. A partir 

desse contexto, o tema da pesquisa começou a ser concebido, surgiram algumas 

inquietações, que despertaram o interesse em realizar um estudo sobre os modos de 

subjetivação das mulheres encarceradas que cumprem pena em instituições prisionais que 

adotam o Método  APAC de execução penal, sobretudo, a unidade feminina do município 

de São João del Rei, Minas Gerais. 

De acordo com os dados do portal da Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados (FBAC), existem no Estado de Minas Gerais 39 unidades APAC em 

funcionamento e 47 em fase de implementação. Desse total de 86 APACs, apenas 10 são 

femininas. No Brasil, existem 130 APACs registradas juridicamente, dessas, apenas 12 

unidades são direcionadas ao público feminino, concentradas, exclusivamente, no Estado 

de Minas Gerais (PORTAL, http://www.fbac.org.br, online).4 Os dados indicam a clara 

invisibilidade da mulher em situação de prisão, em razão de ocupar papel secundário nas 

políticas de execução penal. Atrelado a isso, convém apresentar os dados do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão do Ministério da Justiça; no Brasil, no ano 2018, 

constatou-se que a população prisional feminina atingiu a marca de 42.355 mulheres, 

sendo 62% (uma estimativa de 25.581) composta por mulheres declaradas negras. 

Há de se ter atenção especial ao perfil das presidiárias, em sua maioria, negras, 

jovens, solteiras, sem educação básica completa e de classe social baixa. Além disso, em 

comparação com os anos 2000, os dados representam um aumento de 656% de mulheres 

encarceradas, o que coloca o país com a quarta maior população de mulheres encarceradas 

do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Em relação à taxa de 

aprisionamento, o Brasil figura na terceira posição entre os países que mais encarceram no 

mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia. Se o Brasil mantiver esse 

                                                 
4 Dados retirados da página da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), em 18/04/18 

Recuperado de: http://www.fbac.org.br/bdfba/consultaestado.php 
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ritmo de crescimento no sistema prisional, estima-se que em 2022, haja um milhão de 

pessoas em contexto de privação de liberdade (Cancian, 2015). Ao citar as projeções do 

Instituto de Pesquisa e Cultura, Gomes (2011) aponta que se às taxas se manterem em 

crescimento, em 2034 o Brasil irá superar os Estados Unidos, tornando-se a maior 

população carcerária do mundo. 

Os dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) demonstram que a 

pessoa encarcerada carrega marcas de desigualdade e exclusão social que antecedem o 

encarceramento, onde essas condições excludentes são mantidas ou pioram após o período 

de confinamento, uma vez que elas acompanharão o sujeito ao retornar ao convívio em 

sociedade. Avaliamos que os problemas cíclicos do sistema carcerário brasileiro só podem 

ser superados a partir da implementação de políticas sociais que englobem as questões de 

gênero, raça e classe em razão das especificidades histórico-sociais.  

Tendo em vista que a instituição prisional APAC encontra-se em fase inicial para as 

mulheres. O estudo visou compreender os modos de subjetivação da mulher negra reclusa 

em uma instituição apaqueana. Do ponto de vista científico, a presente pesquisa poderá 

auxiliar na criação e no desenvolvimento de políticas públicas a partir do conhecimento 

das realidades diversas, nas quais as reclusas serão compreendidas em suas singularidades, 

únicas em suas necessidades específicas, que não podem ser ignoradas no processo de 

planejamento e execução das políticas públicas no Brasil. 

Nesse sentido, a utilização da metodologia pesquisa de campo, observação 

participante com intervenção psicossocial, entrevistas semiestruturadas e conversas 

informais em uma unidade que opera o método APAC, permitiu investigar o impacto desse 

método, que tem como finalidade reintegrar os condenados, sobre a subjetividade da 

mulher negra encarcerada e sua eficácia em atender as suas necessidades.  

A análise dos dados produzidos foi realizada à luz da psicologia social 

construcionista, a partir de uma abordagem baseada nas Práticas Discursivas de Spink 

(2000; 2004; 2013). Os processos que atravessam as relações estabelecidas no interior de 

uma unidade prisional foram analisados a partir da produção teórica metodológica de 

Michel Foucault e Erving Goffman. Para uma melhor compreensão da realidade das 

mulheres negras, lançamos mão das contribuições de Ângela Davis, Sueli Carneiro, Juliana 

Borges e outras intelectuais negras.  

Além disso, buscamos resgatar a produção teórica metodológica de Foucault (1985; 

1987a; 1987b; 1987c; 1995;1997; 2005; 2008; 2011) acerca do conceito da subjetividade, a 

partir de suas análises sobre as sociedades disciplinadas. Foucault pressupõe os discursos 
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como práticas discursivas, e aborda a constituição da subjetividade como um produto 

histórico das relações entre saber, poder e verdade. O termo subjetividade designa, para o 

filósofo, um processo pelo qual se obtém a constituição de um sujeito, ou, de uma 

subjetividade, denominado “modos de subjetivação” do ser humano. Nesse contexto, a 

subjetividade é construída historicamente por meio de práticas discursivas (Foucault, 

1997).  

Foi adotada a conceituação de gênero e patriarcado formulada por Saffioti (1987) e 

a análise histórica construída pela feminista Scott (1990). Gênero é considerado um 

conceito associado ao estudo que tem como objeto analisar o papel da mulher como 

expressão de uma forma de dominação própria das sociedades divididas em classes, um 

sistema baseado na exploração do ser humano pelo ser humano, em suas diversas faces 

históricas. As relações de gênero são baseadas em hierarquias sociais que distinguem o 

sexo feminino e masculino, transformando as relações sociais em relações de poder. O 

gênero pode “[...] ser redefinido e reestruturado em conjunção com a visão de igualdade 

política e social que inclui não só o sexo, mas também a classe e a raça (Scott, 1990, p. 29).  

Compreendemos gênero como uma construção histórico-social contínua que 

demarca feminilidades hegemônicas e modos de subjetivação de mulheres negras. Assim, 

iremos problematizar a categoria gênero a partir da história do racismo no Brasil com 

vistas a desnaturalizar feminilidades. Para tanto, entendemos raça e gênero como uma 

construção social que opera sobre os corpos através de um conjunto de normas e práticas 

discursivas que naturalizam “feminilidades e masculinidades culturalmente construídas” 

(Santos, 2015, p.17).  

  Consideramos que faz parte do exercício das relações de poder ocultar a diferença, 

o que segundo Cardoso (2012) é evidenciando nos poucos estudos no Brasil que abordam a 

intersecção de gênero e raça/etnia. O debate sobre a questão racial no Brasil constitui um 

tema de investigação que tem recebido maior visibilidade pública, inclusive como 

consequências dos debates a respeito das ações afirmativas. Além disso, o movimento das 

mulheres negras tem buscado colocar em evidência o abismo social quando se trata de 

gênero, raça e classe. Nesse sentido, iremos abordar o conceito de interseccionalidade 

enquanto categoria teórica para compreender os contextos de múltiplas opressões 

vivenciadas por mulheres negras (Akotirene, 2019). A proposta de ter mulheres negras 

encarceradas como sujeitos de pesquisa foi com o intuito de compreender alguns aspectos 

das especificidades da tripla discriminação, de raça, gênero e classe, que não se 
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desenvolvem de maneira isolada, mas de forma articulada formando uma potencial 

situação de vulnerabilidade, como de resistência em prol de um protagonismo social 

(Gonzalez, 1982).  

Tendo em vista que a reclusão dos sujeitos, ainda se constitui como uma medida 

necessária, é importante pensar em estratégias que visem amenizar os possíveis impactos 

da transição dialética entre encarceramento/sociedade. Considera-se que este estudo poderá 

se constituir como um instrumento para a promoção de estratégias que visam melhorar a 

estrutura institucional no que se refere ao tratamento dispensado a mulher negra 

encarcerada. Academicamente, este estudo permitirá compreender a dinâmica presente na 

realidade dessas mulheres de modo que possa contribuir com a formulação de políticas 

públicas que possibilitem o desenvolvimento de uma humanidade plena, alcançando a 

realidade objetiva, bem como, sua construção subjetiva, a partir de eixos temáticos tais 

como racismo, machismo e sexismo com vistas a contribuir para uma sociedade igualitária. 

Dessa forma, o primeiro capítulo do estudo apresenta a realidade racial das 

mulheres negras a partir das contribuições de intelectuais negras que problematizaram as 

relações coloniais ainda vigentes na sociedade contemporânea. No segundo capítulo, 

abordaremos a metodologia apaqueana a partir dos seus 12 elementos, considerando as 

variáveis gênero, raça e classe. Nesse capítulo apresentaremos a realidade vivenciada pelas 

mulheres negras em situação de cárcere no Método APAC de execução penal. Iniciamos a 

escrita do terceiro capítulo apresentando o envolvimento com as mulheres entrevistadas, os 

procedimentos e instrumentos de produção de dados, bem como, o processo de análise do 

material produzido. A partir dessa etapa, apresenta-se a discussão e os achados da 

pesquisa. Também faz parte dessa seção as considerações éticas relativas à pesquisa com 

seres humanos. No último capítulo, propomos reflexões a partir do cruzamento dos 

marcadores sociais “gênero”, “raça” e “classe” ao analisar como o padrão de beleza 

universal recai sobre mulheres negras, colocando-as em um lugar de inferioridade. 

Por fim, tecemos algumas considerações finais que responde aos objetivos 

propostos pela pesquisa e estabelecemos algumas perspectivas que enfatizam a 

necessidade de aprofundamento dessa temática, tendo em vista que são poucos os estudos 

que dão ênfase a essa população e as suas demandas específicas. 
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 1.MULHERES NEGRAS  

1.1 - Negra Sou - A resistência como forma de existir  

 
Não desiste negra, não desiste  

Ainda que tente lhe calar ...  

Eles precisam saber que a mulher negra quer 

casa pra morar, água pra beber, terra pra se 

alimentar  

... 

E não desiste negra, não desiste  

Ainda que tentem te oprimir  

E acredite eles não vão parar tão cedo  

Quanto mais você se omitir 

Menos sobre a sua história estará escrevendo  

... 

É por isso que eu digo que não desisti, que 

não desisto. Que não desisto! 

Não desiste, negra, não desiste! 

(Mel Duarte)5 

 

Temos como sujeito principal da pesquisa, a mulher negra. Um sujeito que vivencia 

um processo de discriminação e exclusão que é histórico, sendo estes processos, reflexos 

de uma sociedade marcada pelo racismo. De acordo com Saffioti (2004), a mulher negra 

vivencia um processo de dominação tripla, sendo estes, patriarcal, racista e capitalista. 

Frente a isso, o presente estudo tem como objetivo tencionar e problematizar os modos de 

subjetivação de mulheres negras encarceradas, a partir dos marcadores de gênero, raça e 

classe social conforme suas experiências no Método APAC de execução Penal.  

A partir de Carneiro (2003), vislumbramos compreender o significado de ser 

mulher negra desde as perspectivas histórias e culturais. A intelectual negra nos apresenta 

o termo enegrecendo o feminismo ou, feminismo negro como expressão utilizada para 

designar a trajetória das mulheres negras dentro do movimento feminista brasileiro. Assim, 

consideramos relevante analisar o feminismo desde a sua origem, uma vez que 

inicialmente foram as mulheres brancas de classe elitizada que dominaram o discurso 

feminista no Feminismo Clássico, revelando insuficiência teórica e prática para integrar as 

demandas específicas das mulheres negras, como, por exemplo, o impacto psicológico do 

racismo na subjetividade humana.  

Na ótica de Nogueira (2017) o feminismo é um movimento social e político que 

tem como pauta os direitos civis e políticos, iguais para homens e mulheres. Além disso, 

visa transformar as mulheres em sujeitos políticos a partir da conscientização da realidade 

de opressão, com vistas a promover a mudança social (Nogueira, 2017). O feminismo no 

                                                 
5 Portal Mulher Preta (2019). Recuperado de: https://www.opreta.com.br/2019/07/dia-da-mulher-negra.html 

https://www.opreta.com.br/2019/07/dia-da-mulher-negra.html
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Brasil é dividido em três Ondas ou Fases. Nogueira (2017) prefere adotar o termo ondas, 

uma vez que a concepção das ondas transmite uma ideia de fluxos de pessoas, teorias e 

ativismos. A primeira onda se situa no meio do século XIX até o século XX, e 

normalmente se expressa pela reivindicação da mulher pelo direito ao voto. Assim, a 

emancipação das mulheres como cidadãs e “sujeito político” marcaram essa fase do 

feminismo enquanto movimento sufragista. No entanto, é importante salientar que a luta do 

feminismo inicial é muito mais complexa que esse posicionamento do feminismo como 

sinônimo de sufrágio, uma vez que suas principais reivindicações tiveram como pautas: 

melhorias das condições de vida das mulheres, os direitos sociais e do trabalho. Cabe frisar 

que o aspecto estrutural da opressão integra eixos diferentes de opressão, resultando em um 

melhor entendimento do impacto da opressão na vida das mulheres em toda sua 

diversidade e complexidade (Mc Laren & Margaret, 2016).  As mulheres negras feministas 

sempre existiram, desde a primeira onda, e justamente por serem negras analisaram sua 

condição de mulher sob o prisma do racismo. Enquanto as mulheres brancas eram 

subordinadas aos seus pais ou maridos, as mulheres negras eram uma propriedade 

institucional e jurídica. Portanto, lutavam pela a abolição da escravidão (Davis,1981).  

Davis (1981) evidencia que apesar das mulheres negras serem ativas em algumas 

lutas feministas, estas foram marginalizadas. Como exemplo, a autora cita o apoio ao 

movimento sufragista nos Estados Unidos, no qual, as mulheres negras tiveram seus 

pedidos de inclusão na reivindicação pelo direito ao voto negados. Da mesma maneira, 

mostra que o feminismo hegemônico ignorou as reivindicações de mulheres negras 

relacionadas as condições de trabalho, pobreza e violência. Conforme a feminista negra, 

corpos negros sempre foram compreendidos como unidade/propriedade de trabalho e ainda 

hoje, mulheres negras trabalham mais fora de casa em comparação às mulheres brancas, o 

que configura-se como uma reprodução de um padrão estabelecido durante a escravidão. 

Neste cenário, a intersecccionalidade entre gênero, raça e classe tornam-se necessárias na 

construção do feminismo. 

Davis (1981), em sua obra Mulher, Raça e Classe, faz uma análise anticapitalista, 

antirracista e antisexista mesmo antes de existir o conceito de interseccionalidade. A 

intelectual considera que essas opressões são indissociáveis, enfatizando a necessidade de 

“rejeitar” a categoria universal de mulher, pois enquanto as mulheres brancas lutavam pelo 

direito ao voto e ao trabalho, as mulheres negras lutavam para serem reconhecidas como 

pessoas. De acordo com a autora, as opressões se combinam e se entrecruzam, assim, as 
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intersecções entre raça, classe e gênero são categorias que não podem assumir a primazia 

de uma sobre as outras (Akotirene, 2019).  

Gonzalez (1984; 1988) e Carneiro (2003) enfatizam a necessidade de abdicarmos 

do feminismo hegemônico e criar uma teoria feminista que contemple a realidade de 

mulheres marginalizadas, como as mulheres indígenas e negras. As autoras analisam outras 

realidades sociais, culturais, históricas e econômicas para além da realidade vivenciada por 

mulheres brancas de classe média. Nesse sentido, adicionam novos conceitos a teoria 

feminista e aos estudos de gênero, como a introdução da nomenclatura “amefricanizando” 

da feminista negra Lélia Gonzalez (1984) que se propõe pensar o machismo e racismo a 

partir da experiência das mulheres negras e indígenas. Assim, consideramos que a 

abordagem das interseccionalidades apresenta-se adequada para a presente pesquisa, tendo 

em vista que pretendemos problematizar a realidade de exclusão de mulheres negras na 

sociedade brasileira. Voltaremos a este ponto no decorrer da dissertação. Por ora voltemos 

a origem do feminismo, a partir de suas ondas/fases (Nogueira, 2017).  

A segunda onda se situa nos anos 80 e teve como ponto de partida a filósofa 

Simone de Beauvoir (1967, p. 9) com a obra: “O segundo Sexo”, publicada originalmente 

em 1949. A autora afirma: “não se nasce mulher, torna-se mulher” (p. 9). Ou seja, a mulher 

enquanto construção social e gênero como uma categoria social. o que contribuiu para o 

debate feminista a partir do entendimento que gênero é diferente de sexo, sendo o primeiro 

atrelado à cultura e o segundo à natureza orgânica. Esse período representa uma época de 

inovação e atividade para as mulheres da classe média alta, uma vez que estas passaram a 

participar do mercado de trabalho. Ao contrário das mulheres pobres que sempre 

trabalharam nas fábricas e campos (Nogueira, 2017). O tema central desse período 

histórico de aproximadamente duas décadas, teve como reivindicações: “as políticas da 

reprodução e da identidade, a contracepção e o aborto, a sexualidade (o prazer e o 

questionamento da heterossexualidade “compulsória”, a violência sexual e doméstica, 

abusos, os estereótipos do corpo feminino na publicidade e pornografia” (Nogueira, 2017, 

p. 30). Necessário citar que o desenvolvimento teórico-acadêmico das feministas de 

segunda onda possibilitou o questionamento da própria ciência. Autora como Patrícia 

Collins defendeu que a ciência social feminista deveria ser construída a partir da vivência 

da mulher, o que fez surgir a epistemologia feminista, em oposição crítica a ciência 

concebida a partir do ponto de vista masculino (Nogueira, 2017). Cabe ressaltar que as 

feministas da segunda onda, eram em sua maioria, brancas e de classe alta, o que gerava 

análises que não contemplavam a realidade de outros grupos de mulheres que tinham 
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reivindicações específicas, como as mulheres negras. É nesse cenário que surge o 

feminismo negro enquanto movimento independente.  

No entendimento de Nogueira (2017) a terceira onda, a atual, teve origem no final 

da década de 80, e apresenta a revolução sexual atrelada à vida cotidiana. Foi nessa fase 

que emergiu a voz das feministas negras, que procuraram incluir no interior do movimento 

as singularidades relacionadas à raça que não podem ser analisadas somente pela 

perspectiva de gênero (Nogueira, 2017). A esse respeito Ribeiro (2018) salienta: “mulheres 

negras vêm historicamente pensando a categoria “mulher” de forma não universal e crítica, 

apontando sempre para a necessidade de se perceber outras possibilidades de ser mulher” 

(p. 123). Sobre isso, O discurso de Sojouner Truth proferido em 21 de junho de 1851 

propôs um olhar de estranhamento a categoria mulher.  

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em 

carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o 

melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em 

carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor 

lugar algum! E não sou uma mulher? (Geledes6, 2014).  

 

 

A partir do discurso de Truth (1961), evidencia-se que o feminismo negro é o 

movimento político das mulheres negras oprimidas pela sociedade patriarcal que articula 

gênero e raça a partir das próprias experiências históricas de resistência que intersectam 

com os processos de opressão entre gênero, raça e classe. Segundo esse posicionamento, 

não se pode falar na categoria mulher como se todas elas partilhassem as mesmas 

experiências de vida, o que exclui as experiências singulares das mulheres negras. Desse 

modo, as articulações de categorias como gênero, raça e classe vem em auxílio da 

produção acadêmica que trabalham com a noção de interseccionalidades. Como a pesquisa 

aqui apresentada, onde se analisa as imbricações entre gênero, raça, classe social e 

sexualidade a partir de práticas cotidianas de mulheres negras em contexto de privação de 

liberdade.  

O feminismo negro é a base das práticas discursivas das mulheres negras, com 

vistas a combater o racismo e o machismo do ponto de vista econômico, social, ambiental 

e ético (Carneiro, 2003). Desde sua origem, o feminismo ressalta as situações vivenciadas 

pelas mulheres independentes da situação socioeconômica. No entanto, a raça enquanto 

                                                 
6 GELEDÉS Instituto da Mulher Negra, foi fundado em 30 de abril de 1988, cujas áreas prioritárias da ação 

política e social refere-se a questão racial e de gênero a partir de implicações nos temas relacionados aos 

direitos humanos, educação, saúde, comunicação, mercado de trabalho,  pesquisas acadêmica e políticas 

públicas, bem como, estética negra e estratégias de resistência ao racismo no Brasil. Recuperado de: 

https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/ 

https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/
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construção social e característica do racismo, marca profundamente a vida da mulher negra 

a partir do processo de exclusão e dominação. Assim, o feminismo negro destaca as 

experiências cotidianas das mulheres negras, um conhecimento necessário para promover 

mudanças de raça e de gênero. Na década de 1970, as mulheres negras se organizaram e 

criaram sua própria agenda política, uma vez que constataram que os encontros do 

movimento feminista as relegavam a papéis subalternos e não abordavam elementos 

étnico-raciais, construídos e reproduzidos na sociedade (Nogueira, 2017). 

Dentre os vários elementos, destaca-se que o Brasil foi o país que mais exportou 

africanos para serem escravizados e foi o último das Américas a abolir o regime escravista 

(Silva, 2005) Além disso, o país adotou uma política estrategista com vistas a aumentar o 

percentual de brancos a partir de políticas de incentivo à imigração europeia, que concedeu 

vantagens aos europeus em solos brasileiros, ao contrário dos negros e negras que foram 

lançados a própria sorte (Da Silva, 2008). O sistema colonial, de base capitalista e 

eurocêntrica, impôs às mulheres negras a condição de subordinação e dominação. Nesse 

sentido, as relações de poder se fortaleceram a partir das categorias, classe, gênero e raça, 

surgindo, assim, em 1980, o conceito interseccionalidade. Tal conceito defende que essas 

categorias se interseccionam e geram diferentes formas de opressão (Akotirene, 2019). 

Desse modo, a categoria de interseccionalidades oferece suporte analítico para aprender as 

interações entre múltiplas desigualdades em contextos específicos (Piscitelli, 2008).  

De acordo com Akotirene (2019), a análise interseccional se fez presente nas 

reflexões de várias feministas negras, porém, o termo só foi cunhado em 1989, por 

Crenshaw. Segundo a autora, interseccionalidade é uma conceituação que analisa como o 

racismo, o patriarcalismo, a opressão de classes e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades. Assim, raça, classe e gênero são categorias indissociáveis para analisarmos 

o lugar de fala da mulher negra desde a formação do Brasil como nação. Esse tipo de 

análise enfatiza as desigualdades a partir dos aspectos históricos, sociais e culturais com 

vistas a enegrecer o feminismo e estabelecer novas políticas (Akotirene, 2019). 

Destaca-se que as sociedades que utilizaram mão de obra escrava, além da opressão 

do homem sobre a mulher, o sistema escravocrata foi sustentado pela escravização 

justificada pela suposta inferiorização da pessoa negra (Costa Pinto, 1998). Nesse período 

escravocrata, as condições econômicas, sociais e políticas se basearam em hierarquias 

atravessadas pelas questões de raça e gênero. Hierarquias que influenciaram diretamente a 

atual posição social da mulher negra, sendo essa, segundo o relatório Retrato da 

Desigualdade de Gênero e Raça (IPEA, 2011), a base da pirâmide social brasileira, situada 
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abaixo do homem negro, mulher branca e homem branco. Os homens brancos têm os 

melhores salários, seguidos de mulheres brancas e homens negros, sendo a mulher negra a 

que possui o índice mais baixo. Além disso, as mulheres negras têm os piores índices de 

desemprego (13,3%) em comparação com mulheres brancas (11,6%) e homens brancos 

(7,8%) e homens negros (8,5%) (IBGE, 2013).   

De acordo com Gonzalez (1984) e Saffioti (1990) a mulher negra carrega consigo 

uma tripla discriminação, sendo ela a de gênero, classe e raça. Uma herança do nosso 

passado colonial que se retroalimenta nas práticas cotidianas atuais, gerando e reforçando 

opressões. Ao analisar esses processos, é importante não pensar as discriminações 

separadamente, mas sim pensar como estas interagem, uma vez que apesar de não ter como 

individualizá-las é possível perceber quais se sobrepõe e comprometem o acesso aos 

direitos das mulheres. Mediante essa constatação iremos analisar os marcadores de raça, 

classe e gênero como eixos de poder a partir das considerações foucaultianas de poder 

enquanto uma relação que produz novos sujeitos (Foucault, 1995).  

A ideia de raça fomentou hierarquias e papéis na estrutura de poder da sociedade a 

partir da classificação da raça humana em superiores (os brancos e brancas) e inferiores (os 

negros/negras e índios) construindo relações de poder (Schucman, 2012). Dessa forma, 

propormos uma discussão que questiona a naturalização da inferioridade do grupo de 

pessoas negras, com o intuito de possibilitar um novo modelo de sociedade. A negritude 

foi ideologicamente construída no decorrer do tempo a partir do processo de colonização, 

no qual a condição do negro enquanto escravo direcionou o pensamento das pessoas 

brancas a partir de uma posição de superioridade (Schucman, 2012). Assim, a imagem de 

brancos e não brancos criou e recriou significados no decorrer do tempo, na qual o branco 

enxerga o negro como inferior e, a partir deste olhar, constrói a imagem da negritude.  

Ao tratar sobre a dimensão racial, torna-se relevante explicitar que há uma 

diferença entre as palavras raça e etnia. Frequentemente empregadas erroneamente como 

se tivessem o mesmo significado, raça é um construto que está associado à biologia, 

intimamente relacionado ao corpo, ao físico (fenótipo) (Munanga, 2013). Nessa 

perspectiva, adotaremos a ideia de raça como uma construção política e social, embasada 

em características físicas, a partir da qual se processam as relações sociais (Wieviorka, 

2007). Consideraremos raça como um construto social que funciona como mecanismo que 

mantém e reproduz privilégios e diferenças. Nesse sentido, é importante explicitar que a 

ideia de raça negra é estereotipada e estigmatizada, o que se torna um fator de risco para o 
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sofrimento psíquico, visto que afeta diretamente a subjetividade e a autoestima da pessoa 

negra (Souza, 1983).  

Munanga (2013) aponta que a raça humana foi dividida em quatro tipos a partir de 

uma escala de valores, o autor destaca que o europeu foi descrito como sendo branco, 

musculoso, engenhoso, inventivo e governado pelas leis, o ideal de modelo para 

construção de subjetividades. Por outro lado, o africano foi descrito como sendo, negro, 

astucioso, preguiçoso, negligente, governado pelos chefes e que unta o corpo com óleo e 

gordura.  Em relação à última característica, salienta-se que os corpos negros foram 

colocados à venda como objetos nos mercados de escravos. Para tanto, seus corpos 

“recebiam banho de óleo para que ficassem brilhantes, ressaltando-lhes o porte físico” 

(Mattos, 2007, p.9). 

Em relação a mulher africana, essa foi descrita como aquela que tem a vulva 

pendente e os seios se tornam moles e alongados após a amamentação. Um corpo visto 

como desprovido de beleza, inteligência, bons costumes ou mesmo desejável no que diz 

respeito aos padrões de beleza (Mattos, 2007). Características que perpetuam o racismo até 

os dias atuais e que impede a ascensão das pessoas negras em todos os aspectos sociais, 

principalmente para as mulheres negras (Gonzalez, 1984).  Em meio aos conceitos de raça, 

encontramos o conceito de etnia, termo que refere-se à identificação como grupo, que, 

embora tenham em comum a origem racial e histórica, pode incluir como parte da etnia, 

sujeitos com origem em outras etnias (Alvez, 2018). 

Gonzalez (1984) ressalta que as discriminações raciais impedem a ascensão da 

população negra. Nesse sentido, a classe social adquire uma característica específica, visto 

que brancos e negros assumem diferentes posições na sociedade apesar de ambos sofrerem 

os efeitos da exploração capitalista. Conforme Bento (2002), mesmo em situação de 

pobreza, o sujeito branco tem o privilégio simbólico da brancura, o que contrapõe o 

argumento de que brancos e negros, sofrem na mesma medida, em situação de pobreza. 

Aqui se torna interessante dizer que pessoas negras de pele clara se inserem mais 

facilmente no mercado de trabalho e são mais toleradas na sociedade brasileira, devido 

possuírem uma beleza um pouco mais próxima do padrão de matriz europeia.  O que nos 

remete a ideia do colorismo ou pigmentocracia. De uma maneira simplificada, o termo diz 

respeito a discriminação pela cor da pele. Isto é, quanto mais pigmentada for o sujeito, 

mais exclusão e discriminação essa pessoa estará mais vulnerável a sofrer. O colorismo 

dificulta e/ou impede o acesso à serviços que lhes são de direito, enquanto cidadãos, como 

por exemplo, oportunidades no mercado de trabalho (Francisco, 2018).  
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De acordo com Rosa (2014) é preciso pensar as relações raciais no que se refere as 

relações de trabalho, no qual existe uma competição desigual entre brancos e não brancos 

desde o período colonial e pós-abolição. As pessoas negras foram quase totalmente 

excluídas do mercado de trabalho, sendo levadas à marginalização e a atribuições 

humilhantes (Schumaher, 2007), assim, coube à mulher negra prover sustento a família a 

partir do trabalho como empregada doméstica ou vendas de quitutes nas ruas. Para Rosa 

(2014), as práticas discriminatórias sutis e mecanismos racistas fomentam maiores 

oportunidades e ganhos ocupacionais e de rendas superiores para os brancos. Dessa 

maneira, pensar as desigualdades sociais é necessário e urgente, visto que ainda existem 

abismos a serem transpostos em uma sociedade que tem a percepção de que existe 

igualdade racial em contexto brasileiro.  

A autora Cisne (2005) faz uma reflexão sobre classe social e gênero a partir da 

relação entre marxismo e feminismo. No seu entendimento, o gênero possui sexo, classe, 

raça, etnia, idade e orientação sexual e a classe que faz a divisão dentro da ordem 

capitalista: “a classe é, pois, quem determina como essas mais variadas expressões de 

opressões irão ser vivenciadas por esses sujeitos” (Cisne, 2005, p. 3). Assim, cabe destacar 

que as mulheres negras possuem especificidades histórico-sociais na forma de vivenciarem 

a luta de classes devido á origem escravagista que gera prejuízos no âmbito social, 

profissional, educacional e econômico. Nesse sentido, as mulheres negras devem ter igual 

acesso a meios e oportunidades para que consigam superar sua subordinação. Entretanto, 

igualdade de acesso não é suficiente, pois a sociedade de modo geral, precisa passar por 

mudanças para atender especificamente às necessidades das mulheres negras. 

Ao analisarmos a formação do Brasil como nação, constatamos que o povo 

brasileiro não nasceu a partir de uma mescla poética, de perfeita harmonia. Mas de uma 

união grosseira e excludente, acompanhada pelo processo de escravização da população 

negra, bem como, pelo mito da democracia racial defendido pelo sociólogo Freyre (1977), 

que no prefácio de sua obra Casa-grande & Senzala 7 , afirma que o processo de 

miscigenação praticado no Brasil corrigiu a distância social entre a casa grande e a senzala. 

Para ele, desde então, vivemos a era da democracia racial, segundo a qual, o sucesso 

individual está vinculado ao mérito pessoal de cada um, o que invisibiliza as influências 

dos fatores socioeconômicos. Nesse sentido, a culpa é atribuída ao próprio sujeito sob o 

discurso de que ele “não se esforçou o suficiente”, em outras palavras, não se sujeitou o 

                                                 
7 Obra clássica que enfatiza a formação da sociedade brasileira no contexto da miscigenação entre a Casa-

Grande (donatários senhores de engenho) e a Senzala (negros escravizados).  
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suficiente. O tratamento dado aos erros cometidos pela elite branca é incompreendido, já 

que não haveria motivos para os equívocos em razão de serem de “famílias de bem”, 

portanto, “Cidadãos de bem” (Vergne, 2013). Evidencia-se, portanto, que o mito da 

democracia racial que circula no imaginário dos brasileiros se mantém implícito nas ações 

cotidianas às quais são submetidas as pessoas negras.  

  Segundo Souza (2009) o discurso ideológico disseminado pelo mito da democracia 

racial enxerga a pessoa negra que não consegue ascender socialmente como uma pessoa 

desqualificada. Afinal, o êxito deve ser alcançado em razão do próprio mérito e a 

sociedade se torna isenta das condições sociais excludentes (Akotirene, 2019). Análogo a 

esse raciocínio, encontramos a naturalização da desigualdade social no contexto da justiça 

criminal, segundo o qual, surge o falso pensamento de que a prática do crime está 

vinculada às características de raça e classe (Alexander, 2017). Sobre isso, Malkia Cyril 

(2016) depõe no documentário 13ª Emenda de Ava Duvernay8: “(...), então, você educou 

um povo, por anos, por décadas, para crer que pessoas negras, em geral, são criminosas. 

Quero ser clara. Pessoas negras também acreditam e morrem de medo de si mesmas”. Um 

estereótipo que afeta não apenas o biológico do corpo negro, como também, sua produção 

subjetiva. A imagem do sujeito negro foi construída como um ser violento e perigoso, o 

que segundo Goffman (2008), favorece a formação de um grupo denominado de 

desacreditados, formado por pessoas de características potencialmente desqualificadas, 

nesse caso, as características fenotípicas negras. 

  Collins (2000) analisa as imagens estereotipadas das mulheres negras como 

imagens de controle, o que traz as referências das análises de Foucault (1997), onde ele 

nota que os estereótipos mantêm desigualdades de poder não apenas econômico, mas 

também o poder simbólico através das práticas de representações, sendo as diferenças 

entre as raças baseadas em estereótipos que configuram-se como violência simbólica 

contra o corpo negro. De acordo com a socióloga, a imagem da mulher negra estereotipada 

a desumaniza, definindo-a como “outro” objetificado (Collins, 2000, p. 10).  

  A desumanização tem a função de mascarar o racismo, o sexismo, a pobreza e 

demais injustiças sociais, fazendo-as parecer como algo natural e intrínseco ao cotidiano, 

sendo fundamentais para justificar o controle dos grupos e para manter as desigualdades 

sociais. Diz Collins (2000) e Carneiro (2003) que as mulheres, de forma geral, são 

                                                 
8 Documentário que retrata a questão da seletividade do sistema de justiça criminal norte-americano, que, 

semelhante ao brasil, encarcera em sua maioria pessoas negras. 
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representadas por imagens estereotipadas, porém de formas distintas, uma vez que as 

mulheres negras passaram e passam pela coisificação tanto material quanto simbólica, 

produzindo marcas emocionais e mentais em seus corpos e sequelas em sua autoestima. 

Ressalta-se, portanto, a importância de se compreender as construções racializadas de 

gênero que servem para mascarar as relações sociais e assegurar a manutenção das 

opressões, bem como regular a sexualidade de mulheres negras e brancas. A autora afirma 

à necessidade de se contestar as imagens negativas, uma vez que estereótipos naturaliza o 

racismo fazendo com que se apresente como algo inevitável da vida cotidiana.  

A articulação das questões de gênero e raça produzem gêneros que são 

subalternizados, que é o caso da mulher negra, que devido a sua identidade feminina 

desvalorizada e estigmatizada, detêm um prestígio inferior ao destinado ao gênero 

feminino de corpo branco. Assim sendo, o racismo perpassa o gênero por meio do acesso a 

privilégios, dos quais os grupos dominantes disfrutam historicamente. Nesse sentido, 

Carneiro (2003) aponta que a inserção das demandas especificas das mulheres negras no 

movimento feminista promove a afirmação dessas mulheres enquanto novos sujeitos 

políticos, do mesmo modo que exige o reconhecimento das desigualdades e diversidades 

existentes entre essas mesmas mulheres. Assim, enfatiza-se a importância da inclusão de 

gênero e raça na luta pela igualdade e justiça social.  

Por mais que as sociedades tenham passado por transformações políticas, 

econômicas e sociais, as marcas das desigualdades, no caso de gênero e raça, estão 

diretamente associadas com práticas de infrações criminais. Dessa maneira, consideramos 

importante compreender o movimento histórico do papel social da mulher, uma vez que a 

compreensão dos acontecimentos históricos é fundamental para se compreender a situação 

da mulher negra presidiária na atualidade. Para tanto, iremos discorrer sobre as 

transformações do papel social da mulher negra, articulando-as com a perspectiva histórica 

do sistema de justiça criminal, uma vez que ambos processos estão entrecruzados.  

 

1.2. Dinâmicas de poder presentes na construção histórica do papel social da mulher 

negra: o poder, a medicina, a igreja e o estado 

 

As concepções a respeito do papel da mulher negra inserem-se em um conjunto 

amplo de discursos historicamente atravessados pelo discurso médico e religioso, que 

relegam o papel da mulher ao ambiente doméstico, com atuação limitada à maternidade, 
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cuidado da casa e afazeres ligados à religião. Tal papel social é resultado de um sistema 

discursivo, recriado e reproduzido durante anos, atestando uma condição de inferioridade 

feminina como se fossem próprios da essência e da natureza da mulher, e não como um 

processo determinado historicamente (Cayres, 2011).  

Pinheiro (2019, p. 155) identifica a religião como um forte “religious appeal” a 

forma como os sexos são reconhecidos socialmente, o que interfere diretamente no campo 

das relações de gênero, raça e sexualidade. Segundo a autora, a religião perpetua-se 

enquanto dispositivo do período colonial e pós-colonial, na medida em que reatualiza o 

mito da democracia racial e naturaliza as desigualdades sociais, dentre elas, a de gênero. A 

autora compreende a religião como um dispositivo político articulado aos interesses e à 

estrutura econômica localizada no tempo e no espaço.  

Entendemos que a religião produziu conhecimentos e “verdades” que se 

materializaram no projeto colonial, em especial, a religião cristã que produziu e legitimou 

a desigualdade a partir da dicotomia entre humanos e não humanos, sob o discurso que 

alguns povos eram despossuídos de almas, sendo comparados a animais. Dessa forma, 

justificou a dominação dos povos localizados fora da Europa, no qual, as pessoas negras e 

indígenas foram consideradas como aquelas que deveriam ser salvas e purificadas de seus 

pecados, mesmo que isso implicasse no genocídio dessa população (Pinheiro, 2019; 

Lugones, 2009; Vergne, 2013). As pessoas negras foram desumanizadas, destruídas, 

invisibilizadas e compreendidas como inferiores e demoníacas, o que justificou a 

imposição da religião cristã, especificamente, a católica, uma religião do colonizador, 

defendida como universal que contribuiu com a difusão de ideologias, perspectivas 

hegemônicas, com as dicotomias e categorizações no meio social que criaram e continuam 

criando impactos nas relações de poder com implicações para os corpos da população 

negra (Pinheiro, 2019).  

Segundo Pinheiro (2019), o projeto colonial construiu uma perspectiva de gênero a 

partir da hierarquização entre homens e mulheres, o que inclui a categoria raça, que impôs 

redefinição de papéis a partir da subordinação e dominação das mulheres das colônias. 

Pinheiro (2019) aponta como exemplo “a representação da pureza e da passividade sexual 

da mulher que, atribuídos pelos colonizadores europeus como requisitos “naturais” para as 

brancas, vão designar para a mulher negra uma categoria de lasciva, promíscua, aquela na 

qual o corpo é um objeto disponível para uso sexual do homem” (Pinheiro, 2019, p. 157). 

Dessa forma, a religião cristã impôs arquétipos de mulheres que se reproduzem até os dias 

atuais, no qual, as classifica entre “santas e putas”, ou seja, entre mulheres virtuosas e não 
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virtuosas, tornando-se, portanto, um dispositivo de controle da sexualidade que teve 

impactos sobre os corpos das mulheres, em especial, das mulheres negras (Pinheiro, 2019, 

p. 157). 

A sexualidade, de acordo com Foucault (1988), é um “dispositivo histórico”, uma 

construção social a partir de múltiplos discursos sobre o sexo. Discursos que normatizam, 

regulam, produzem saberes de verdades. Em outras palavras, um conjunto heterogêneo que 

engloba instituições, leis, medidas administrativas, decisões regulamentares, enunciados 

científicos, filosóficos e morais. Acrescenta Foucault (1993, p.244) que o dito e o não-dito 

são elementos do dispositivo. Nota-se assim que a imagem social da mulher, entrecruzada 

pela categoria da raça, adiciona à vida da mulher negra um elemento a mais de opressão 

simbolicamente sustentada discursivamente. Segundo Foucault (2008), é por meio do 

discurso que se revelam os sistemas de dominação, uma vez que ele exerce uma função de 

controle e estabelece os valores de uma sociedade, perpetuando-os. Uma das formas de 

expressão e manutenção do poder pode ser encontrado no controle exercido pela igreja 

sobre as mulheres e sua sexualidade. Controle esse que culminou no Santo Ofício, nas 

fogueiras, torturas e julgamentos (Mendes, 2014). 

Conforme Foucault (1995) a Inquisição foi uma das formas e durante muito tempo 

uma das matrizes jurídico- políticas mais aperfeiçoada e importantes de nosso saber, o que 

constituiu o novo tipo de poder-saber. Nesse período, a imagem da mulher foi construída 

como se fosse um ser perigoso e, ao mesmo tempo, inferior. Tal premissa ainda se faz 

presente nos dias atuais, quando se trata de mulheres presidiárias. Visto que essas possuem 

uma imagem estereotipada, sendo julgadas a partir de uma ótica de reprovação, seja pela 

sociedade, ou pelo ordenamento jurídico, a partir de demonstrações de exercício de poder 

(Mendes, 2014). No contexto desta pesquisa, podemos pensar em como as imagens 

estereotipadas da feminilidade negra aprisionadas atuam também na manutenção do 

racismo, sexismo e pobreza que atinge essas mulheres (Collins, 2000).  

Sobre a inferioridade feminina, Paiva (1990) afirma que a tradição judaico-cristã, 

ao incluir a cisão matriarcal/patriarcal, intensifica a propagação da superioridade 

masculina e afirma a inferioridade das mulheres, uma vez que a dinâmica patriarcal 

presente nessa tradição se estrutura em torno de polaridade homem/mulher, bem/mal, 

céu/inferno, saúde/doença. Essa estrutura coloca o corpo da mulher como impuro, 

tornando-se sagrado somente enquanto objeto que se destina à procriação (Del Priori, 

2004). Ainda vemos reflexos dessa relação nos dias atuais, nas dinâmicas das relações 
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sociais, em que ainda encontramos propagado o modelo tradicional que compreende três 

tipos de mulheres: a mãe-esposa-dona-de-casa, a cristã e a prostituta.  

Nota-se a partir da leitura das escrituras, que o Cristianismo considerou as mulheres 

como culpadas pela corrupção associada à carne. Para corroborar tal afirmação, 

lançaremos mão às próprias passagens bíblicas, nas quais encontramos relatos de que uma 

mulher, com pouca capacidade de discernimento, ouviu os conselhos de uma cobra e 

comeu do fruto proibido, oferecendo-o também ao homem (Bíblia on line, Gênesis 3: 6 a 

7). Dessa maneira, as mulheres consideradas como filhas e herdeiras de Eva, são tidas 

como a fonte do pecado original, inferiores em razão de terem surgido da costela de Adão, 

além de diabólicas, devido Eva ter sucumbido à serpente. Na visão do Cristianismo 

primitivo, a humanidade sofre com os castigos divinos derivados da debilidade dos 

princípios morais de Eva. Desde então, as mulheres são concebidas como seres mais 

carnais, dotadas de desregramento sexual ameaçador e de sentimentos maléficos, o que 

instituiu a imagem da mulher como traiçoeira, capaz de atiçar a luxúria, o ciúme e lançar 

os homens uns contra os outros (Raminelli, 2000).  

Segundo Paiva (1990) e Nunes (2000), “embaixo dos pés” de Eva e Adão encontra-

se a Virgem Maria, que ganha força a partir do século XII como a única capaz da redenção 

e de salvação. Em razão de ser pura, acaba se tornando um ideal que as mulheres mortais 

não poderiam atingir. Desse modo, nota-se que as mulheres foram reprimidas nas 

tentativas de santificar e resgatar o valor do feminino segundo a visão cristã. Dentre as 

personagens bíblicas, consideramos importante citar Jezebel, uma mulher que foi 

demonizada e considerada poderosa. Na cultura popular, temos o nome de Jezabel 

associado a imagem de uma mulher promíscua, destruidora de lares e insaciável que exala 

sexo. Na cultura popular, Jezabel é o termo utilizado para se referir às mulheres que não 

“prestam” e uma das mais simbólicas imagens de controle impostas às mulheres negras 

desde a infância. Em especial nos EUA na época da escravidão para descrever filhas de 

homens brancos com mulheres escravizadas (Collins, 2019). Ou seja, a Jezabel dos 

Estados Unidos é a mulata brasileira, descrita por Freyre (1977) em sua obra Casa Grande 

e Senzala. Todavia, o sociólogo romantizou em sua obra as relações sexuais não 

consensuais entre os senhores de engenho e as escravas.  
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Na literatura brasileira, autores como Jorge Amado descreveram poeticamente às 

mulheres negras como “ardentes”, possuidoras da “cor do pecado9”, como a personagem 

Gabriela em sua obra “Gabriela, Cravo e Canela” (1958). Evidenciando que o Brasil é um 

país poeticamente racista. Curiosamente, mas não por acaso, identificamos uma 

aproximação narrativa de Jorge Amado com Gilberto Freyre, ambos associam a beleza da 

mulher negra a sedução e ao sexo casual, com “olhos ora tímidos e cândidos, ora 

insolentes e provocadores” (Amado, 1958, p. 112-113). Ao longo do romance de Jorge 

Amado, identificamos a solidão e hiperssexualização da mulher negra, visto que 

personagem a Gabriela sofria de todos os homens. Uns queriam montar casa e transformá-

la em rapariga, outros a cortejavam só e simplesmente para uma noite ardente (Amado, 

1958). Nesse cenário, cabe destacar outro legado da colonização; o estereotipo da índia 

safada, retratadas como as promíscuas. Heranças que tem o poder de desumanizar corpos, 

que ainda hoje, são expostos às condições de violência como estupro, abuso, violência 

física e moral (Collins, 2019). 

Acrescenta-se ao estereótipo da desumanização, o da demonização das mulheres 

pela Inquisição, um marco histórico extremamente relevante para compreender a imagem 

da mulher como pertencente a um grupo perigoso.  A obra clássica, “Malleusmaleficarum: 

O Martelo das Feiticeiras”, escrita em 1487 pelos inquisidores Heinrich Kramer e James 

Sprender (Muraro, 2016), descreve de forma clara que as mulheres que não se encaixavam 

nos moldes da sociedade da época, eram segregadas e condenadas à fogueira sob os mais 

variados argumentos, dentre eles o de bruxaria. Ressalta-se que as “bruxas medievais” 

eram mulheres que conheciam o poder de cura das plantas por meio de chás ou remédios, 

mulheres que recorriam ao conhecimento da cura por meios naturais. Essa prática 

significava uma subversão, pois ameaçava o papel do médico, posição exclusivamente 

masculina. Esse saber informal era transmitido geração a geração, prática fundamental 

para a sobrevivência das tradições femininas, que possibilitava a criação de vínculos e 

solidariedade entre as mulheres. Como todo saber é uma forma de poder, o conhecimento 

transmitido pelas mulheres subvertia a organização social e o poder do discurso médico e 

religioso, uma vez que nesse período, o adoecimento muitas vezes era considerado como 

uma forma de castigo divino. O pensamento recorrente era de que as pessoas “tanto mais 

adoeciam quanto mais pecavam” (Del Priore, 2004, p. 69). Assim, o corpo da mulher e os 

                                                 
9 Título de uma novela da Rede Globo de Televisão exibida em 2004. A trama da novela teve como eixo 

central o romance inter-racial vivido entre uma mulher negra pobre e um homem branco rico. Portanto, “Da 

cor do pecado” apresenta elementos relacionados à hipersexualização atribuída à mulher negra. Recuperado 

de:  https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/novelas/da-cor-do-pecado/ 

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/novelas/da-cor-do-pecado/
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conhecimentos femininos a respeito do tratamento e da cura de doenças passaram a ser 

alvo de perseguição das autoridades cientificas e eclesiásticas.  

De maneira especial no Brasil do período colonial, quando as mulheres adoeciam, 

os pregadores da Igreja Católica e os médicos acreditavam que o corpo feminino estava 

sendo palco de uma disputa entre Deus e o Diabo. Nesse sentido, qualquer doença ou 

mazela que acometesse as mulheres eram compreendidos enquanto castigo divinos, por 

terem praticado pecados, feitiço diabólico ou sinal demoníaco (Del Priore, 2004). Além 

disso, o modo como as mulheres encaravam a doença, a cura, o nascimento e a morte, com 

naturalidade, reforçava ainda mais a imagem da mulher como seres considerados malditos 

e perigosos, pois esses elementos lembravam a relação de maior proximidade da mulher 

com a natureza (de lá que elas extraiam o seu poder de cura). Natureza que contém 

também os seus perigos e mistérios que, se desvendados pelas mulheres, poderiam colocar 

em perigo a ordem social patriarcal, o que gerava muito medo. Acusadas de curandeirismo, 

por possuírem um saber que estava além do controle da igreja e da medicina, as mulheres 

eram duplamente atacadas, em razão do conhecimento, de sua relação diferenciada com a 

natureza, e por sua condição de mulher (Del Priore, 2004).  

  Cabe destacar que a relação da mulher com a natureza é representada pela religião a 

partir da relação de Eva e o fruto proibido da macieira, o que revela a relação com a 

natureza mediante o pecado, culpa e estigmatização. Mesmo com o avanço da medicina, a 

prática de curandeirismo se mantém até os dias de hoje, sobretudo, nas comunidades 

negras em que as mulheres adquiriram o conhecimento da cura através da tríade, de 

orações, ervas e fé como meio de curar os males que afligem a mente e corpo das pessoas.  

Segundo Dias (2012) os artifícios das práticas de curandeirismo foi alvo de intensos 

processos judiciais que visavam a incriminação e a punição das curandeiras e feiticeiras 

nos processos-crimes que qualificava o curandeiro como um “vagabundo” e a condição de 

“vadiagem” era largamente afirmada. De acordo com o autor a prática de repressão legal 

preocupava-se em afirmar a medicina científica e eliminar a medicina popular que buscava 

a cura por meio da feitiçaria, prática discriminada pelo discurso religioso, moral e 

científico (Dias, 2010).  

  Cabe salientar que a prática de curandeirismo na sociedade brasileira remete ao 

período colonial, no qual, havia uma significativa carência de médicos, ficando os 

procedimentos de cura relegados aos curandeiros (Dias, 2010). Ao analisarmos o cenário 

atual da sociedade brasileira, constatamos que o histórico racista de nossa país continua 

mesmo com o fim da escravidão, no qual, tudo que apresenta marcas raciais é alvo de 
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perseguição. Como por exemplo, a intolerância às religiões de matrizes africanas.  A 

hierarquia opressiva entre populações e seus elementos constitutivos, como a cultura 

religiosa, marcas corporais, produção de conhecimento são nomeadas de caracteres raciais 

e configurou um padrão mundial de poder denominado por Quijano (1992) como 

colonialidade. Um aspecto colonial que muitas das vezes é utilizado para fundamentar o 

argumento de que as pessoas que professam crenças “afro- religiosas” não são dignas de 

salvação divina. Algo que afeta o sujeito em sua subjetividade, tendo em vista que para 

muitas pessoas, as religiões ocupam a função de elemento constituidor do próprio sentido 

da vida. Nessa perspectiva, podemos dizer que as religiões de matrizes africanas são muito 

mais que modo de dar sentido à vida, na medida em que visa reconstruir vínculos 

quebrados pelo processo da colonização que desumanizou e escravizou milhões de pessoas 

africanas em nosso país (Flor do Nascimento, 2017).  

  De acordo com Nascimento (2017) as religiões de matrizes africanas são 

compreendidas a partir de uma dupla negativa. A primeira refere-se a exotização e 

demonização em razão de serem crenças não-cristãs ou não ligadas à cultura europeia. A 

segunda, diz respeito ao racismo, devido serem religiões constituídas por pessoas negras a 

partir de crenças africanas e indígenas. Ambas dimensões se relacionam, de modo que “a 

própria exotização e demonização é um produto do racismo” (Nascimento, 2017, p. 54). 

Conforme o autor, estes elementos deixam explícitas as dinâmicas particulares que 

demonizam, criminalizam e discriminam às tradições de matrizes africanas.  Por isso, o 

autor afirma que intolerância religiosa é insuficiente para entender o que acontece com as 

“afros religiões” e afirma que faz mais sentido pensar em “racismo religioso”, visto que se 

discrimina uma religião a partir da dicotomia inferiores e superiores. Nas conclusões do 

autor, não é uma questão de negar a importância da compreensão a respeito da intolerância 

religiosa, mas em analisar as nuances relativas às perseguições às “afros religiões” em 

solos brasileiros a partir da tematização do racismo, que é estrutural em nossa sociedade.  

Trata-se, portanto, de uma luta antirracismo, sendo as tradições de matrizes africanas em 

nosso país, um caráter de resistência (Nascimento, 2017).  

  O que podemos chamar de germe do sistema criminal brasileiro teve início com a 

repressão da vadiagem e das práticas consideradas ilegais de cura sustentadas pela 

legislação e medicina científica da época. Segundo Borges (2018) de 1500 a 1822, o que 

seria um código penal eram às “Ordenações Filipinas”, notadamente o Livro V, que elenca 

a “relação senhor/proprietário e escravizado/propriedade’ (p. 64). A política das 

Ordenações Filipinas proclamava que os escravos deveriam ser excluídos do convívio 
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social, portanto, era imprescindível que tivessem um senhor, pois não poderiam “viver por 

si” (Paes, 2011, p. 532). Sobre isso, Paes (2011) enfatiza: 

O Livro V, título LXX das Ordenações Filipinas, que proibia os escravos de 

‘viverem sobre si’, mesmo com a anuência de seus senhores, que deveriam pagar 

multa caso essa ordenação não fosse cumprida, sendo o escravo preso e açoitado 

no pelourinho (Paes, 2011, p. 532).  

  

  No entanto, alguns escravos viviam por si, principalmente nos centros urbanos, 

chegando até mesmo a alugarem casas, prática que passou a ser proibida em 1842, 

independente da autorização de seus senhores (Paes, 2011). As Ordenações Filipinas, 

notadamente no seu Livro V, podem ser consideradas como grandes responsáveis para a 

legitimação de uma sociedade colonial de configuração escravocrata, altamente patriarcal e 

religiosa (Paes, 2011). Na concepção de Santos (2014) é a partir desse ordenamento 

jurídico que tem início “a perseguição às mulheres no âmbito prisional” (p. 36). Visto que 

“eram enquadrados aspectos da vida brasileira quando havia sintonia entre o crime e o 

pecado expressando violações morais à sociedade” (Santos, 2014, p. 36). Na vigência 

dessa jurisdição, muitas mulheres negras foram julgadas por feitiçaria, uma prática que 

transgredia a ordem religiosa propagada pela Igreja, desde a Idade Média.  

Nota-se na leitura da trajetória da escravidão que a vida das mulheres negras 

escravizadas era marcada por uma dupla dimensão, uma no campo do trabalho forçado, e 

outra no campo da sexualidade. Os corpos dessas mulheres eram violados para o prazer 

dos homens proprietários, como também, violados pelas mulheres brancas, motivadas pelo 

ódio e ciúmes (Borges, 2018). Tal pensamento culminou no mito da mulher negra 

hipersexualizada, uma imagem construída ao longo da história, sustentada pela visão que 

se tinha da mulher escrava (Theodoro, 2010). Nota-se, portanto, que a relação de 

dependência servil e da condição de objeto a que as escravas eram submetidas no período 

escravocrata, impediam que elas vivenciassem uma relação nos moldes estabelecidos pela 

Igreja, que valoriza a associação romântica do papel feminino com a dedicação exclusiva 

ao lar e a maternidade. Segundo Davis (1981) o direito à maternidade foi negado à mulher 

negra escravizada, determinada pela sua condição de propriedade do senhor. Mesmo 

grávida, não era dispensada do trabalho árduo e nem tinha tratamento diferenciado. Após o 

parto, seu filho era separado e destinado a escravidão, o que denegava sua condição de 

mulher. Isto é, as mulheres negras não se enquadravam na figura conservadora e 

santificada proclamada pela ordem religiosa.  
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Nessa época, a maternidade era tida como a função social básica da mulher e o 

patriarcado tratou de naturalizar esse papel secular de mãe e esposa. o patriarcado é uma 

forma de organização social que legitimou “o controle da sexualidade, dos corpos e da 

autonomia femininas; e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem 

vantagens e prerrogativas” (Narvaz & Koller, 2006, p.50). Médicos e fisiologistas 

buscaram compreender a natureza feminina com vistas a definir um conceito de 

normalidade que exprimisse “o destino biológico” das mulheres a partir das funções do 

corpo feminino (Del Priore, 2004, p. 76). Na concepção de Del Priore (2004) as 

descobertas da medicina contribuíram para inferiorizar o corpo feminino, pois justificaram 

alguns de seus comportamentos como reflexos das fases da lua, a exemplo do período 

menstrual, que inscreviam as mulheres no calendário da natureza. De acordo com o 

discurso médico da época, as hemorragias seriam resultado de algum pecado cometido, ou 

alguma imperfeição da anatomia feminina. Porém, nem sempre foi assim, especulava-se a 

capacidade da mulher menstruar/sangrar sem morrer e ainda dar à luz a uma nova vida. 

Nesse sentido, a menstruação também era percebida como símbolo perigoso de um poder 

feminino que se desejava anular pela vida da maternidade (Amaral, 2000).  

De acordo com Laqueur (2001) e Nicholson (2000), no decorrer dos séculos XVII e 

XVIII, houve uma transformação da imagem feminina, que deixou de ser compreendia 

como inferior ao homem, e passou a ser entendida a partir de termos binários, tendo o 

corpo como fonte desse binarismo, diante do qual, a diferença entre o sexo feminino e 

masculino passou a ser derivada da diferença sexual anatômica (Nicholson, 2000). Até o 

período da Renascença inexistia uma nomenclatura padronizada para os genitais femininos 

e o corpo masculino era o único modelo representante da forma humana. A partir do século 

XVIII surgiram as primeiras experiências sobre a sexualidade humana, feminina e 

masculina. Até então, o prazer era considerado como fundamental para a reprodução, 

mesmo o ato sexual sendo considerado como fraqueza de vontade. No final do século 

XVIII a ciência reforçou a ideia de que as mulheres estariam vinculadas à maternidade e 

ao afeto e os homens ao sexo. O pensamento médico, por meio do determinismo biológico, 

confinou a feminilidade ideal vinculada à ordem liberal, que confere o papel da mulher 

voltado para a maternidade e para as virtudes (Laqueur, 2001). 

Para Foucault (2005), as descobertas da medicina e da biologia ratificaram a 

dicotomia entre homens e mulheres. Os primeiros eram dotados de cérebro, razão lúcida, 

inteligência e capacidade de decisão objetiva. Já as mulheres, eram dotadas de coração, 

sentimentos e sensibilidade. Dominada pelos afetos, sua capacidade de decisão já estaria 
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comprometida a priori, seus juízos eram considerados subjetivos, não podendo jamais ser 

objetivos, sendo, portanto, sem valor. Nesse sentido, o discurso médico ressalta os bons 

sentimentos femininos: doçura, amabilidade, compaixão, desenvoltura. Paradoxalmente, 

foi no século XX que a Igreja Católica acolheu temporariamente o modelo de mulher 

bondosa, através do culto à Maria, no qual a alma feminina tornou-se uma possibilidade de 

conversão e beatificação por meio da maternidade. As mulheres foram compreendidas 

como redentoras da humanidade, mas apenas quando submetidas à dominação masculina, 

principalmente pela redução do corpo feminino à função sagrada de conceder a vida a 

outro ser. O processo de beatificação enfatizou a necessidade de a mulher ser amável e 

misericordiosa (Nunes, 2000).  

Segundo Nunes (2000), os discursos em torno do feminino, desde o final do século 

XVIII, coincidiram com o crescimento da participação das mulheres na esfera política. 

Cabe destacar que houve mudanças significativas para a vida das mulheres no século XIX 

com o surgimento do movimento feminista, ressignificando o papel da mulher enquanto 

sujeito e cidadã. Como resultado, temos à inserção da mulher no mercado de trabalho, o 

direito à escolarização e ao voto. Desde então, surgiram diversas reivindicações femininas, 

essas se tornaram objeto de amplas discussões públicas e alvo de lutas de numerosos 

grupos sociais e políticos. 

Nesse contexto, surgia também o discurso médico apontando que as aspirações das 

mulheres, consideradas como desmedidas, estavam ligadas a epidemias de doenças 

nervosas. Como resultado, médicos, políticos e jornalistas se uniram para condenar a 

“nova mulher”, que além de ocupar o mercado de trabalho, começaram a exercer a sua 

sexualidade de forma mais livre. Nesse sentido, as condutas femininas consideradas 

desviantes eram compreendidas como social e moralmente perigosas, devendo ser 

submetidas a uma ampla gama de medidas normatizadoras extremamente rígidas de modo 

a assegurar o cumprimento do papel de esposa e de mãe (Del Priore, 2004). As normas de 

gênero perpetuaram e perpetuam a opressão da mulher de inúmeras formas. Os 

estereótipos femininos, tais como instabilidade emocional, têm restringido historicamente 

as oportunidades das mulheres, principalmente, no campo do trabalho. O que é compatível 

com as ideias de Foucault (1995) ao dizer que o poder opera, ao menos em partes, através 

das normas sociais. O filósofo aponta que a resistência às normas é uma forma de ação 

política que implica em novas estruturas sociais.  

Ao falar sobre normas de gêneros, consideramos importante salientar que na 

atualidade, vários padrões são impostos diariamente às mulheres. Esses são amplamente 
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construídos e reproduzidos nos diferentes meios de comunicação de massa. Dentre eles, 

destaca-se às revistas femininas que reproduzem padrões de beleza construídos a partir da 

ideologia do embranquecimento. Estes reforçam a juventude, a esposa prendada, mãe 

adequada, dedicada ao lar. Em outras palavras, ser “Bela, recatada e do lar” 10, e, ao 

mesmo tempo, requer que ela conquiste outros espaços de realização. Cabe frisar que a 

maior participação da mulher na esfera pública, em algumas situações, acaba 

sobrecarregando-a, devido a sociedade, ainda fortemente marcada pelo machismo 

institucionalizado, impor muita resistência para que as funções antes delegadas 

exclusivamente à mulher, possam ser compartilhadas com os homens. Estatuto de 

igualdade ainda não conquistado, e que precisa ser buscado e afirmado diariamente (Paiva, 

1990).  

  Paiva (1990) aponta que existe uma ambiguidade sobre o papel da mulher na 

contemporaneidade, em que para ser digna de amor deve se subordinar ao homem. 

Contudo, para ser respeitada, deve seguir o padrão adulto universal que consiste em 

trabalhar, exercer sua autonomia econômica “como homem” (p. 238). Mas, segundo a 

autora, ainda persiste uma indefinição em torno do papel da mulher que a circunscreve ao 

papel de submissão, doméstico e materno. Sobre esse aspecto, Ribeiro (2018, p. 129) o 

intitulou como “o mito da mulher moderna”, segundo o qual, a representação dessa mulher 

refere-se à mulher que consegue da conta tanto da esfera doméstica, como da esfera 

econômica, devendo ainda manter-se, e aparentar estar sempre feliz, outro imperativo 

moderno. Essa nova mulher “trabalha, é bem-sucedida, cuida da casa, dos filhos e 

consegue estar sempre bonita – leia-se magra – para o marido” (Ribeiro, 2018, p. 129).  

  A autora comenta também que algumas manchetes das revistas atuais são 

semelhantes às encontradas nas revistas publicadas nos anos 1950, o que evidência que 

apesar de alguns avanços conquistados, a mentalidade machista ainda se faz muito 

presente na sociedade brasileira. Assim, é impossível analisar a representação e o ideal da 

mulher moderna totalmente dissociada das representações das mulheres em outros 

momentos históricos. Enquanto persistirem as imposições de papéis sociais desiguais entre 

os sexos na atualidade, compreender como isso foi se constituindo, se modificando e se 

consolidando na história é essencial.  

                                                 
10 os três adjetivos correspondem ao título da reportagem publicada pela Revista Veja Online em 18 de abril de 2016. A 

matéria descreve o ideal de mulher associado ao recato e ao âmbito privado.   
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Nota-se na análise dos discursos sobre o papel social da mulher na sociedade, que a 

categoria raça assumiu, na vida das mulheres negras, formatos a mais de exclusão (Cayres, 

2011). Destaca-se que, historicamente, as mulheres lutaram para modificar a situação de 

opressão a que estavam submetidas, no entanto, ainda nos dias atuais, as discriminações, 

preconceitos e estereótipos que marcaram a história e a construção da nação brasileira, 

ainda são produzidos e reproduzidos em vários espaços socias, mediante segregação de 

oportunidades educacionais, econômicas e políticas, influenciando diretamente no 

encarceramento de mulheres negras (Borges, 2018).  

De acordo com o que foi exposto, é possível identificar que as mulheres negras 

escravizadas, devido serem vistas como uma ameaça às doutrinas (conjunto de leis) da 

igreja, acabavam se tornando mais vulneráveis a cumprirem pena privativa de liberdade. 

Para dar continuidade à discussão das transformações femininas, o próximo capítulo 

abordará a construção da subjetividade da mulher, estabelecendo sua relação com os 

avanços e impasses do sistema prisional brasileiro, da escravidão aos dias atuais. Essa 

análise nos permitirá identificar as transformações e as continuidades no que se refere à 

aplicação das penas ao longo desse processo histórico, principalmente em relação às 

mulheres negras.  
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2. GÊNERO, RAÇA E CLASSE: DA ESCRAVIDÃO ÀS PRISÕES 

CONTEMPORÂNEAS 

                   Prisão  

[...] Quatrocentas mulheres 

quatrocentas, digo, estão presas: 

cem por ódio, cem por amor, 

cem por orgulho, cem por desprezo 

em celas de ferro, em celas de fogo, 

em celas sem ferro nem fogo, somente de 

dor e silêncio, ... 

(Meireles, 1973, pp. 14950) 

 

 

  O presente capítulo propõe uma reflexão interseccional de como gênero, raça e 

classe social produzem a categoria “mulher negra encarcerada”. Toma-se como ponto de 

partida o período da escravidão, uma vez o Brasil foi construído tendo na instituição da 

escravização da população africana um dos pilares centrais, considerando-se que 

estruturou o funcionamento social e político do país. Ao analisarmos o período da 

escravidão, podemos identificar a ocorrência do preconceito racial e social, e a posição de 

opressão da Igreja em relação aos negros escravizados. A escravidão durou três séculos, de 

1550 a 1888. Foram 300 anos de exploração do corpo negro, principalmente, do corpo 

feminino, visto que as mulheres escravas, além de serem responsáveis pela agricultura, 

também exerciam a função de procriadoras, cuja finalidade era gerar novos membros 

destinados à escravidão. Apesar do fim da escravidão, em 1888, a abolição não foi 

acompanhada por nenhuma ação que visasse integrar o negro à sociedade brasileira, estes 

foram lançados à própria sorte, sem acesso à terra e sem moradia, enquanto que se 

desdobravam políticas de incentivo aos imigrantes europeus com o intuito de substituir o 

trabalho servil pelo assalariado, bem como branquear a população (Da Silva, 2008; 

Borges, 2018). 

  Dessa maneira, essa parcela da população ficou condenada a uma realidade 

socioeconômica que, de certa forma, mesmo livre, o negro permaneceu desamparado e 

marginalizado. A escravidão se modifica como forma de organização social, mas seus 

traços se mantêm por meio de uma nova feição: a da desigualdade e da exclusão social, no 

qual podemos inferir que o contexto socioeconômico apresenta ser um dos motivos para os 

altos índices de indivíduos negros encarcerados no país. Nesse cenário, é importante 

mencionar que, nos últimos anos, foram implementadas algumas ações governamentais 

com o objetivo de atenuar a condição de desigualdade que o negro ocupa na sociedade, 
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dentre elas: o Estatuto da Igualdade Racial, instituído por lei em 2010, destinado a 

assegurar à população negra a igualdade de oportunidades; o Sistema Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), iniciativa voltada à implementação de políticas 

com vistas a superar as desigualdades raciais existentes no Brasil; a Ouvidoria Nacional de 

Igualdade Racial, órgão designado a receber e encaminhar denúncias de discriminação 

racial; e, por último, a implementação de cotas raciais nas universidades e serviços 

públicos (Portal Brasil: Seppir). No entanto, apesar dos avanços conquistados, os mais de 

trezentos anos de escravidão no Brasil ainda ecoam pelo país como marcas de um passado 

ainda não elaborado e superado. 

  Nesse contexto, a relação entre senzala, favela e prisão nos ajuda a compreender o 

continuum que marca a transição da escravidão para a democracia (Zafaroni, 2003). A 

abolição da escravatura no Brasil registrada oficialmente no final do século XIX, não 

assumiu a responsabilidade de transformar as condições de vida da população negra 

brasileira, deixando-a vulneráveis a exclusão social e a miséria. Após a abolição, a 

discriminação racial passou a ser um dos determinantes para o primeiro plano de opressão 

contra a população negra, transpondo-se como determinante do destino social, econômico, 

político e cultural (Hasenbalg, 1979). O surgimento de favelas está atrelado a condição de 

recém-liberto escravo brasileiro que diante da miséria e da inexistência de políticas 

públicas que buscassem resolver as questões relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho 

e ao saneamento básico para estes espaços humanos. A realidade antes vivenciada na 

senzala, apresenta-se hoje, (re) atualizada nas favelas brasileiras, tendo em vista que após o 

fim da escravatura, a liberdade sem apoio e sem políticas públicas é entendida como um 

continuum entre a senzala, favela e prisão. 

   De acordo com A. Nascimento (2002) após a abolição, a população negra não foi 

absorvida pelo mercado de trabalho. Assim, tiveram que viver em estado servil ou foram 

para as periferias das cidades. Apesar da liberdade, os negros permaneceram em um estado 

de marginalização, miséria e abandono. Hasenbalg (1979) confirma essa argumentação ao 

dizer que as circunstâncias histórias limitou as oportunidades socioeconômicas da 

população negra após à abolição. No Brasil, as pessoas negras sempre foram o grupo social 

mais empobrecido das grandes cidades e aqueles que residem em favelas são classificados 

como indivíduos que não tem bons antecedentes criminais, uma vez que se pressupõe 

contato direto com o crime (Da Silva, 2008).  Sobre isso, Foucault (1987c) argumentou 

que não existe uma “natureza criminosa, mas jogos de força que, segundo a classe a que 
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pertencem os indivíduos, os conduzirão ao poder ou à prisão” (p. 316). O que nos 

direciona a entender a favela como sinônimo de resistência, que luta diariamente pelo 

direito de viver. Desde a abolição da escravatura que as elites e seus governos seguem com 

o projeto de exterminar as favelas, o que tem produzido um verdadeiro extermínio e 

encarceramento da população negra por meio de uma suposta guerra as drogas.  

  Segundo Vergne (2013), ao se ver cercada pela pobreza negra, a elite classificou a 

população negra como feia e perigosa. Uma imagem que é evocada em diversos lugares de 

nossa cultura e tem raízes nas tradições culturais do negro associado ao lugar do 

demoníaco, feio e sujo. Por vezes, se faz presente nos dias atuais principalmente nos meios 

de comunicação de massa impresso e televisivo que animalizam o infrator chamando-os de 

monstros ou demônios (Vergne, 2013). Nesse sentido, as prisões aparecem como a 

reiteração de uma ideologia de desumanização do corpo negro, uma vez que homens e 

mulheres negras, com baixo poder aquisitivo, são alvos preferenciais do sistema de justiça 

penal, considerando-se que os negros são maioria nos estabelecimentos prisionais 

brasileiros (Flauzina, 2006).  

 A relação entre sistema de justiça penal e a escravidão delineada por Zafaroni 

(2003), amplia as análises de Michael Foucault sobre o nascimento das prisões, uma vez 

que inclui a interseccionalidade de raça, classe e gênero (Davis,1981). A tese central do 

filósofo é que o corpo foi descoberto como objeto e, principalmente, como alvo do poder. 

O corpo além de economicamente útil, tinha uma utilidade política, sendo a punição do 

simples corpo-objeto substituída pela punição política e economicamente mais viável, 

nascendo a prisão disciplinar. De acordo com Foucault, a “sociedade disciplinar”, que é a 

característica da sociedade moderna, se pauta pela normalização de condutas. Segundo o 

autor, trata-se de uma mecânica de poder destinada a estabelecer mecanismos de controle 

voltados para a disciplina e treinamentos. A norma opera a partir da técnica e do controle, 

assim, a disciplina inaugura a “era da norma” que começou a se aperfeiçoar a partir do 

século XVIII, quando “(...) a forma geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos 

dóceis e úteis, através de um trabalho preciso sobre seu corpo, criou a instituição-prisão, 

antes que a lei a definisse como a pena por excelência” (Foucault, 1987c, p. 260).  

  Para Foucault (1987c), a prisão, desde o seu surgimento, se edifica e se reforma 

norteada por sete máximas universais da boa “condição penitenciária”: a primeira diz 

respeito ao princípio da correção que aposta na recuperação do indivíduo; a segunda 

refere-se ao princípio da classificação, ou seja, os detentos são isolados ou agrupados de 
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acordo com a gravidade penal do seu ato; a terceira é baseada no princípio da modulação 

das penas, no qual é aplicado um regime progressivo, com o objetivo de adaptar o 

condenado à sua regeneração; a quarta entende o trabalho como elemento primordial para 

a transformação do sujeito, denominado como princípio do trabalho como obrigação e 

como direito; a quinta, intitulada de princípio da educação penitenciária, refere-se ao 

investimento na educação como um direito e um dever do detento; a sexta refere-se ao 

princípio do controle técnico da detenção, que prescreve que deve funcionar em todo 

estabelecimento penitenciário um serviço social e médico-psicológico e a administração 

deve ser exercida por pessoas com “capacidades morais e técnicas de zelar pela boa 

formação dos indivíduos” (Foucault, 1987c, p. 297). Por fim, temos o princípio das 

instituições anexas, segundo o qual, deve-se prestar assistência e medidas de controle aos 

detentos à sua saída da prisão com a finalidade de facilitar sua readaptação (Foucault, 

1987c). 

  Os sustentáculos das boas condições carcerárias alimentam a ilusão de que é 

possível construir uma instituição penitenciária perfeita com base na disciplina do corpo 

que além de confessar e ser encarcerado, ele passar a ser disciplinado. Foucault ressalta 

que “houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo de 

poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo - ao 

corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas 

forças se multiplicam” (Foucault, 1987c, p. 163). O poder penetra o corpo a partir de um 

conjunto de regulamentos disciplinares, ou seja, são modelados pelo poder a partir da 

disciplina. Sendo a prisão uma instituição de reprodução de mecanismos disciplinares a 

serviço da sociedade. 

  A disciplina impregna-se no comportamento dos sujeitos, ela controla gestos, 

movimentos e palavras. O corpo é condicionado a utilizar o tempo da melhor forma 

possível, sendo a disciplina voltada para o indivíduo e a coletividade, uma vez que o corpo 

disciplinado será treinado para retornar em convívio à sociedade. Sobre a disciplina 

Foucault enfatiza:  

Ela tem que ser a maquinaria mais potente para impor uma nova forma ao 

indivíduo pervertido; seu modo de ação é a coação de uma educação total. Na 

prisão o governo pode dispor da liberdade da pessoa e do tempo do detento; a 

partir daí, concebe-se a potência da educação que, não em só um dia, mas na 

sucessão dos dias e mesmo dos anos pode regular para o homem o tempo da 

vigília e do sono, da atividade e do repouso, o número e a duração das refeições, 

a qualidade e a ração dos alimentos, a natureza e o produto do trabalho, o tempo 

da oração, o uso da palavra e, por assim dizer, até o do pensamento, aquela 

educação que, nos simples e curtos trajetos do refeitório à oficina, da oficina à 

cela, regula os movimentos do corpo e até nos momentos de repouso determina o 
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horário, aquela educação, em uma palavra, que se apodera do homem inteiro, de 

todas as faculdades físicas e morais que estão nele e do tempo em que ele mesmo 

está... (Foucault, 1987c, p. 265). 

 

  A vigilância hierárquica é a tática que articula o individual ao coletivo. Segundo 

Foucault (1987c), existe uma teia de vigilância no teatro da ordem, no qual, os vigiados 

também vigiam e os vigias também são vigiados. Dessa forma, cada ator exerce seu papel 

individual e ao mesmo tempo articulado ao outro. A ordem é a característica essencial da 

disciplina e, para mantê-la, as sanções disciplinares se fazem necessárias. Nessa 

perspectiva, o corpo passa por um constante processo de normalização, um processo no 

qual os erros são sempre corrigidos para que a ordem possa prevalecer. O castigo 

disciplinar tem como objetivo normalizar o corpo. Por fim, temos o exame que “combina 

as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza” (Foucault, 1987c, p.209). 

Este é aliado à disciplina e representa um controle com vistas à manutenção do normal.  

  A vigilância classifica, qualifica e pune. A disciplina tem como objetivo primordial 

“docilizar os corpos”, ou seja, torná-los submissos, dóceis e doutrinados. Para Foucault, a 

prisão recodifica a existência por meio do isolamento, do trabalho e da modulação da pena. 

O isolamento deve ser concretizado em relação ao mundo exterior e dentro do próprio 

cárcere, de modo a impedir formas de agrupamentos e ativar a vivência da solidão e do 

remorso. Assim, a pena deve ser individual e individualizante. Segundo o autor,  

a prisão deve ser concebida de maneira a que ela mesma apague as 

conseqüências nefastas que atrai ao reunir num mesmo local condenados muito 

diversos: abafar os complôs e revoltas que se possam formar, impedir que se 

formem cumplicidades futuras ou nasçam possibilidades de chantagem (no dia 

em que os detentos se encontrarem livres), criar obstáculo à imoralidade de 

tantas “associações misteriosas (Foucault, 1987c, p. 265). 

 

  Outro elemento inerente ao cárcere é o trabalho, seja ele forçado ou consensual. Ao 

mesmo tempo que é um direito, é um dever para o condenado. Este tem como função 

recuperar os sujeitos para a vida em sociedade, sendo uma forma de ressocializá-los por 

meio de um elemento valorizado socialmente. O trabalho é definido como um agente da 

transformação carcerária e deve ser alternado com as refeições até a oração da noite. 

Segundo Foucault (1987c), por meio da força de um hábito inicialmente puramente 

externo, a pessoa condenada irá abrir sua alma ao arrependimento, assim, “ele poderá ser 

exposto com mais confiança às tentações que lhe serão trazidas pela recuperação de sua 

liberdade” (Foucault, 1987c, p. 269). O trabalho é assim considerado importante, pois 

retira a ociosidade presente no cárcere, com o objetivo de reparação do crime e fazer com 

o que o condenado se retifique.  Ainda de acordo com Foucault, a prisão excede a privação 
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de liberdade, tornando-se um instrumento de modulação da pena, “um aparelho que, 

através da execução da sentença de que está encarregado, teria o direito de retomar, pelo 

menos em parte, seu princípio” (Foucault, 1987c, p. 272). 

  Para transformar os indivíduos, o aparelho carcerário utiliza “três grandes 

esquemas: o esquema político-moral do isolamento individual e da hierarquia; o modelo 

econômico da força aplicada a um trabalho obrigatório; o modelo técnico-médico da cura e 

da normalização. A cela, a oficina, o hospital” (Foucault, 1987c, p. 276). Segundo 

Foucault (1987c), a prisão apresenta técnicas disciplinares exaustivas, que produzem 

efeitos desejados e previstos, a esse respeito o autor denomina de “penitenciário” um 

conjunto de técnicas disciplinares que fabrica delinquentes. Nas palavras de Foucault, o 

delinquente é caracterizado de acordo com um inquérito biográfico que analisa sua história 

de vida, posição social e nível educacional. Ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro 

avalia não apenas o crime, mas a vida e todo o contexto do acusado, inclusive 

posteriormente, como se tivesse sob poder da justiça alguma condição de previsibilidade. 

 Flauzina (2006) aponta que estes elementos reforçam uma moral social perpassada 

de opressões estruturais que tem como foco recuperar e modificar o criminoso a partir das 

dicotomias bem/mal, criminoso e crime versus sociedade. Dessa maneira, identificamos o 

campo religioso como meio de readequar os corpos e as mentes dos sujeitos no sistema 

criminal.  Na percepção Silva (2014) a própria palavra “penitenciário” traz em sua raiz a 

“penitência”, sendo a prisão, compreendida como um espaço de vigilância de pecados 

através de uma moral cristã baseada em um comportamento submisso, principalmente se 

interseccionar gênero na análise.  

  Para Thompson (2007), o delinquente (criminoso) é identificado pelo fato de ser 

morador de periferia, antes mesmo de praticar um delito. Nesse sentido, o status social do 

criminoso é atribuído, geralmente, não pelo o que fizeram, mas sim pelo são. Isto é, 

pessoas negras que após a escravidão foram excluídas da sociedade, principalmente pela 

ausência de políticas públicas reparadoras que permitissem a verdadeira inserção no 

convívio social. Assim, a pobreza e a raça apresentam-se como traços característicos do 

encarceramento brasileiro. Cabe frisar que a questão de gênero já aparece interseccionada, 

considerando que o mecanismo prisional de produção de delinquentes, encarcera mulheres 

que desviam dos modelos femininos socialmente aceitos e reproduz o modelo hegemônico 

como único modelo positivo e aceitável. Segundo Vilma Reis (2005) nas narrativas da casa 

grande, as mulheres negras são originarias de famílias desorganizadas, por consequência, 

são discursivamente apresentadas como produtoras de delinquentes. Nesse sentido, cria-se 



 

49 

 

“tipos delinquentes” para fundar os mecanismos de individualização da pena e de 

classificação das detentas conforme crimes cometidos e classes sociais.  

  De acordo com Foucault (1987c), o estereótipo de “delinquente” criou a “classe 

perigosa”, o que reforça a criminalidade e a vincula a determinado grupo social, uma vez 

que a classe perigosa é o público-alvo da justiça criminal. Ou seja, criminaliza-se a 

pobreza, classe trabalhadora e as mulheres que não se encaixam nos modelos 

hegemônicos. Desse modo desenvolve-se a seleção do sistema de justiça penal que 

discrimina determinado grupo social como agente criminoso e constrói-se todo um aparato 

punitivo a partir de mecanismos de controle e disciplina com o intuito de isolá-lo da 

sociedade, rotulá-lo como delinquente bem como domesticá-lo. Segundo o filósofo, o 

imaginário punitivo crer que os delinquentes são consequências da “falta de recursos e de 

educação, não sabem permanecer nos limites da probidade legal” (Foucault, 1987c, p. 

303).  

  Foucault faz uma crítica da prisão ao dizer que a prisão fabrica indiretamente 

delinquentes, tendo em vista que “ela leva de novo, quase fatalmente, diante dos tribunais 

aqueles que lhe foram confiados” (Foucault, 1987c, p. 283). Dessa maneira, a prisão 

fracassa em seu objetivo de diminuir os índices de criminalidade. O fracasso da prisão nos 

leva a questionar do porquê de sua manutenção na sociedade moderna. Nas palavras do 

autor, devemos “inverter o problema e nos perguntar para que serve o fracasso da prisão” 

(Foucault, 1987c, p. 299). De acordo com as análises de Foucault (1987c), a prisão não 

fracassa, pelo contrário, ela exerce o papel que lhe foi relegado, isto é, fabricar e controlar 

delinquentes, produzindo segregação e controle social. Nesse interim, aumenta na 

população o clamor por mais rigor punitivo, exigindo que o Estado intensifique esse 

modelo atual de combate ao crime, que já se mostrou falho em vários aspectos, impedindo, 

por sua vez, a criação de novas possibilidades e estratégias de enfrentamento do problema 

da segurança pública. Com efeito, temos alguns projetos de lei que refletem esse clamor da 

população, tais como: a redução da maioridade penal (PDC 831/2013), privatização dos 

presídios (PL 714/99) e a criminalização da “pílula do dia seguinte” (PL 5069/2013).   

  Atualmente a privatização dos presídios brasileiros é uma realidade, seja através de 

cogestão ou de Parceria Público Privada (PPP). De acordo com a Pastoral Carcerária 

Nacional, existem várias unidades penitenciárias nesse modelo no Brasil e estas funcionam 

com uma série de medidas mecanicamente diferentes dos presídios tradicionais.  Como por 

exemplo, só recebem pessoas encarceradas que apresentem bons comportamentos e, caso 

não se adeque, poderá ser devolvido ao presídio público. Não obstante, estes 



 

50 

 

estabelecimentos preveem a responsabilidade do Estado em prover lotação mínima para 

que haja retorno às empresas. Desse modo, são questionáveis os objetivos dos 

estabelecimentos prisionais privados que noticiam eficiência em ressocializar e deixam sob 

responsabilidade dos presídios públicos, os encarcerados que mais necessitam dessa dita 

eficiente assistência. Acrescenta-se a isso, o inverso do desencarceramento, no qual o 

Estado se compromete em manter em funcionamento e expandir pelo país, uma máquina 

que só sobrevive se tiver pessoas encarceradas, em sua maioria, pretos/pardos e pobres.  

  Dentre as organizações privadas, encontra-se o modelo de Associação de Proteção 

e Assistência aos Condenados (Apacs), isto é, organizações privadas sem fins lucrativos 

que contam com o auxílio do estado e do poder Judiciário local. Considerado um método 

inovador pela FBAC (2018), 11devido à baixa reincidência dos presos: “responsável por 

índices de reincidência criminal que variam de 8% e 15%, bem inferiores aos mais de 70% 

estimados junto aos demais detentos” do sistema prisional convencional (Conselho 

Nacional de Justiça, 2014). 12Além disso, outro ponto considerado positivo do modelo, diz 

respeito a economia de verba pública, no qual, o gasto de um detento, chamados de 

recuperandos, em uma unidade APAC é até um terço menor que a despesa per capita nos 

presídios tradicionais (FBAC, 2019). 13 

  Dentre os critérios de transferências de um presidio convencional para uma Apac, o 

primeiro critério refere-se ao histórico de bom comportamento. Sobre a organização, 

destaca-se ausência de superlotação, prazo determinado para adaptação, caso contrário, 

regressa ao sistema de prisão tradicional. Por fim, destaca-se que se trata de um modelo 

prisional em expansão no Brasil e no mundo. O que nos direciona a afirmar que temos no 

Brasil uma crítica a privatização do sistema prisional, porém, apoiamos a expansão de 

organizações não governamentais alternativas a presídios.  É também, com base nessa 

perspectiva crítica que analisamos a PEC 171/93, que propõe a redução da maioridade 

penal, pois é de interesse da iniciativa privada investir no encarceramento juvenil, pois ao 

ser aprovada, a população carcerária irá crescer ainda mais, o que causaria um colapso no 

sistema público de encarceramento. Assim, a proposta de privatizar os presídios, 

                                                 
11  Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados  (2018) Recuperado de: 

http://www.fbac.org.br/index.php/pt/noticias-site/2391-metodo-inovador-da-apac-e-o-problema-das-faccoes-

em-goias-sao-discutidos-em-minicurso-no-mp-go 
12 Conselho Nacional de Justiça. (2014).  

Recuperado de https://www.cnj.jus.br/cnj-recomenda-expansao-das-apacs-para-a-reducao-da-reincidencia-

criminal-no-pais/ 
13  Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados  (2019) Recuperado de: 

http://www.fbac.org.br/index.php/pt/como-fazer/apac-o-que-e 

http://www.fbac.org.br/index.php/pt/noticias-site/2391-metodo-inovador-da-apac-e-o-problema-das-faccoes-em-goias-sao-discutidos-em-minicurso-no-mp-go
http://www.fbac.org.br/index.php/pt/noticias-site/2391-metodo-inovador-da-apac-e-o-problema-das-faccoes-em-goias-sao-discutidos-em-minicurso-no-mp-go
http://www.fbac.org.br/index.php/pt/como-fazer/apac-o-que-e
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apresentar ia-se como um modelo mais eficiente, que iria desonerar os cofres públicos e 

promoveria as condições mínimas de garantia de direitos aos presidiários, com base nos 

modelos existentes. Como por exemplo, o método Apac de execução penal, que vem 

influenciando cada vez mais as políticas de segurança pública no país através de um ideal 

evangelizador. O que se revela, por exemplo, na notícia divulgada pelo Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais (TJMG), da primeira APAC Juvenil construída no mundo, que servirá 

como um projeto piloto para a implementação da metodologia apaqueana junto a menores 

em conflito com a lei (TJMG, 2019).14 

  Outro projeto que tem sido calorosamente discutida na Câmara dos Deputados, 

refere-se ao direito ao aborto, que em razão de ser realizado clandestinamente no país, tem 

provocado milhares de vítimas todos os anos no Brasil, em especial mulheres pobres e 

negras, um grupo que é historicamente subalternizado. Uma desigualdade que se relaciona 

com os direitos sexuais e reprodutivos, tendo em vista que as mulheres negras (pardas e 

pretas) são as maiores vítimas de gravidez indesejada, consequentemente, as que realizam 

maior número de abortos clandestinos e às que mais utilizam a pílula do dia seguinte. 

 Sobre o parágrafo anterior, Coelho et al. (2012) argumentam que as condições 

socioeconômicas desfavoráveis podem dificultar o acesso à informação e aos métodos 

contraceptivos. Considerando as desigualdades nas relações de gênero/raça-etnia, e a 

injustiça social no Brasil, principalmente no tocante às especificidades das mulheres negras 

brasileiras, o Ministério da Saúde criou o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, com vistas a 

garantir a equidade e a efetivação do direito à saúde de pessoas negras (Ministério da 

Saúde, 2007). 

  Mesmo diante das mudanças favoráveis ocorridas à saúde da mulher no Brasil, 

quando se trata dos direitos sexuais e reprodutivos, constata-se que as mulheres não têm 

direito sobre o próprio corpo. Especialmente, após legisladores religiosos ingressarem na 

política propondo leis que criminalizam pessoas que abortam mediante argumentos 

próprios dos direitos humanos. Dentre os principais argumentos, encontra-se a 

inviolabilidade do direito à vida desde a concepção; proteção do direito da mulher e da 

vida humana; possíveis consequências psicológicas causadas pela prática, entendimento da 

vida como um bem divino, entre outros.  Ou seja, movimentos religiosos vêm conseguindo 

legitimidade em um Estado que se diz laico, a fim de oficializar e impor a moral cristã para 

                                                 
14 https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/minas-ganha-a-primeira-apac-juvenil-do-

mundo.htm#.XpZfjlVKjIU 
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o conjunto da população, de modo a manter a subalternização de mulheres, em especial 

mulheres negras, sem falar em nome de Deus (Camargo, 2019).15  

  Na história do regime colonial no Brasil ganha relevo a opressão sofrida pela 

mulher negra que tinha seu corpo controlado e utilizado como incubadora de geração de 

novos escravos (bell hooks, 1995). De acordo com Paixão e Gomes (2008) umas das 

formas de resistência consistia em ameaçar o senhor com infanticídio. Desde então, as 

negras são “vistas como encarnação de uma “perigosa” natureza feminina que deve ser 

governada” (bell hooks, 1995, p. 469). Apesar dos avanços, o legado de uma sociedade de 

base escravista que não promoveu a necessária reparação a realidade vivenciada no 

período colonial, ainda ecoa no presente das pessoas negras, que vivem em uma posição de 

marginalização social, estando vulneráveis à ação repressora da polícia e ao 

encarceramento, mediante os desdobramentos do racismo que produz efeitos até os dias 

atuais.  

  Identifica-se um paradoxo no que tange aos direitos reprodutivos das mulheres, em 

especial das mulheres negras, o que nos remete a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

da laqueadura involuntária dos anos 1990. Uma deliberação relativa ao planejamento 

familiar que viola o direito de livre decisão de mulheres e homens no país que afirma: 

“Somos todos iguais”. A CPI em questão, surgiu após denúncias e estudos de que o acesso 

aos métodos contraceptivos era escasso em áreas carentes, portanto, campo fértil para 

realização de ligaduras de trompas (também chamadas de laqueaduras). Nesse sentido, a 

prática indiscriminada surgiu sob a justificativa de que iria evitar a violência, tendo em 

vista que iria evitar a reprodução de “degenerados”, o que evidencia a tese do 

embranquecimento que enaltece a raça branca e inferioriza os mestiços e negros. Assim, a 

esterilização forçada em pessoas pobres, em sua maioria negros, não é algo fora dos 

padrões históricos da sociedade brasileira que desde o período colonial, visa preservar e 

expandir, na composição étnica da população, características europeias.  

  Cabe ressaltar que as políticas de esterilização praticadas no Brasil influenciou 

diretamente as políticas de execuções penais brasileiras, visto que os estereótipos de 

negros e negros enquanto seres hiperssexuados, motivou a necessidade de separar homens 

e mulheres nos estabelecimentos penais, pois as mulheres “degeneradas” engravidavam e 

era necessário impedir que estas passassem seus genes a próxima geração (Beattie, 2017). 

                                                 
15 Conselho Regional de Psicologia – Minas Gerais (2019) Práticas acadêmicas e políticas sobre o aborto / 

Organizadoras Paula Rita Bacellar Gonzaga, Letícia Gonçalves, Claudia Mayorga. – Belo Horizonte, MG: 

CRP04, 2019. 
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Nessa perspectiva, as análises foucaultianas nos permitem refletir sobre as sutilezas que 

permeiam as dinâmicas de poder e controle escamoteados nos discursos da função do 

cárcere e humanização da pena. O cárcere feminino foi pensado com vistas a exercer o 

controle sobre as mulheres “delinquentes”, ou seja, mulheres que são vistas como uma 

ameaça às doutrinas (conjunto de leis) da igreja (Soares & Ilgenfrit, 2002). Algo 

extremamente reproduzidos nos dias atuais, mediante a aliança entre a igreja e o estado no 

sistema jurídico brasileiro.  

  Seguindo esse raciocínio, Wacquant (2001) infere que as altas taxas de 

encarceramento no país estão atreladas ao aumento de investimento em políticas 

encarceradoras e repressivas e, ao mesmo tempo, ao baixo investimento em políticas de 

seguridade social. Nesse sentido, o Estado fortalece o discurso que criminaliza a pobreza, 

uma vez que trata a pobreza de maneira isolada de seu contexto social. Um exemplo que 

corrobora esse entendimento é política de “tolerância zero”, uma ação estatal criada para 

gerenciar a pobreza de forma a atender os interesses do capitalismo (Borges, 2018). A Lei 

de Drogas (Lei 11.343/06) ampliou a diferença de tratamento entre os consumidores de 

drogas, sujeitos a medidas alternativas, geralmente de caráter educativo, e os traficantes, 

esses sujeitos a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, que devem ser 

cumpridas inicialmente em regimes fechado.  

  Além disso, o delito é equiparado aos crimes hediondos, conforme a Lei de Crimes 

Hediondos (Lei nº 8.072/90), ou seja, é insuscetível de indulto ou fiança. No entanto, não 

há uma distinção clara para quem se enquadra nas categorias de usuários e traficantes, pois 

de acordo com a Lei, a diferenciação se desenvolve a partir da quantidade e da natureza da 

substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação. 

Observa-se, também, as circunstâncias pessoais e sociais, a conduta do sujeito e seus 

antecedentes criminais. Se o agente é réu primário, com bons antecedentes, e não integra 

organização criminosa e não se dedica a atividade ilícitas, é enquadrado no delito de 

tráfico privilegiado. No entanto, os critérios são considerados vagos, uma vez que cabe a 

autoridade policial distinguir entre o usuário e o traficante, o que faz com que pequenos 

vendedores sejam os principais alvos dessa política de drogas repressiva, evidenciando a 

seletividade do sistema penal brasileiro e a criminalização da pobreza (Waquant, 2001). 

  A política criminal repressiva adotada no Brasil tem contribuído significativamente 

para o aumento do encarceramento em massa no país. Sobretudo, do hipercarceramento de 

mulheres no país. O tráfico é a tipificação que mais encarcera, sendo que 62% das 

mulheres encarceradas respondem por crimes relacionados a droga (Borges, 2018). A 
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chamada “guerra as drogas” tem como tese central à repressão da população que não 

corresponde aos moldes sociais do modelo capitalista, como as pessoas em situação de rua, 

que são figuras indesejáveis para a ordem social. Salienta-se que após a abolição os negros 

recém-libertos foram chamados de “vadios”, o que delineou a figura do negro como 

criminoso brasileiro, uma vez que existiam decretos que determinava a detenção de vadios 

sem direito a fiança (Flauzina, 2006). Segundo a autora, a discriminação, controle, 

vigilância e repressão estavam resguardada no sistema de justiça criminal brasileiro que 

enquadra, até os dias atuais, pessoas negras nas leis criminalizadoras. 

  A Política de Drogas (Lei de Drogas 11.343/06) busca reprimir os “delinquentes”, 

fazendo com que a classe baixa e racializada se torne ainda mais vulnerável socialmente 

(Waquant, 2001). É oportuno salientar que a pessoa branca geralmente não se vê como 

racializada, ela não pensa sobre o fato de ser branca, pois as relações raciais por muito 

tempo naturalizaram a ideia de que quem tem raça é apenas o negro (Frankenberg, 1999; 

Schucman, 2012). Ao contrário da pessoa negra, que é convocada a lidar com sua 

racialidade sob o invólucro da pele todos os dias e em todos lugares (Gilroy, 2007). Por 

exemplo: se uma pessoa negra comete algum equívoco, esse é transferido para todo o 

grupo social negro. São ocasiões em que se profere que “só podia ser negro/negra”. Nesse 

sentido, quando uma pessoa negra conquista determinado objetivo, ele é compreendido 

como exceção, alguém que se esforçou muito (Vergne, 2013). Ao contrário do que ocorre 

com pessoas brancas, que a responsabilização é de cunho individual, em que suas ações 

são entendidas como fruto simplesmente de seu desempenho pessoal e/ou familiar. 

Consolidando o mito da democracia racial que nega o racismo ao alegar que no Brasil 

impera a igualdade racial mediante uma convivência harmônica entre as raças (Bento, 

2012).  

  Ao captarmos que a população carcerária brasileira é majoriatariamnete negra, 

questionamos a seletividade em um país que assevera garantir tratamento universal para 

todos. Na realidade, entendemos que esse mito integra o sistema racial brasileiro atuando 

como uma ideologia que prejudica de modo objetivo a vida das pessoas negras, mediante 

diferença de oportunidades, e de modo subjetivo, tendo em vista que causa sofrimento 

psíquico (Souza, 2009). Segundo Carneiro (2003) a feminização da pobreza no Brasil, é 

um fenômeno alimentado pelas desigualdades de gênero, no qual a dupla discriminação 

(gênero e raça) faz com as mulheres negras tenham os piores indicadores e índices nas 

estatísticas brasileiras (IBGE, 2013). Nessa mesma linha Moura (1997) argumenta que faz 

parte de um passado escravocrata ainda não superado, uma vez que após a abolição, o que 
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restou a mulher negra foram os trabalhos de domésticas, subemprego nas fábricas e 

prostituição.  

  No tocante ao trabalho doméstico, é importante salientar que é um trabalho que 

revela a complexidade da desigualdade racial e de gênero no Brasil, tendo em vista que é 

representado por mulheres negras que historicamente vivenciaram situações de “violência 

sexual e psicológica, privação da liberdade, ambiente de trabalho inóspito e insalubre, 

baixos salários e pagamentos atrasados representam algumas das circunstâncias adversas 

vivenciadas cotidianamente por esse grupo de trabalhadoras (Beatriz dos Santos, 2009, p. 

278). A prostituição demostra como a discriminação racial e de gênero operam no contexto 

de aprisionamento de diversas formas, uma vez que a prática se distancia dos 

comportamentos socialmente esperados para a mulher, sendo essas percebidas como uma 

ameaça aos “bons costumes” da sociedade brasileira. 

  A partir dessa análise, podemos considerar que apesar dos importantes avanços, é 

sintomático perceber o ordenamento jurídico brasileiro como uma nova roupagem da 

ordem escravocrata, pois ambos sistemas têm no corpo da pessoa negra um de seus 

principais alvos. Para Borges (2018) “a escravidão moderna viabilizou-se tendo na 

violência e na repressão elementos fundamentais para a sujeição e subjugação dos sujeitos 

(p. 56). Nessa perspectiva, cabe ressaltar que a população negra é a maioria no sistema 

prisional brasileiro (Depen, 2016). Embora os homens sejam maioria da população 

prisional, as mulheres, sobretudo as negras, são proporcionalmente o grupo que mais 

cresce dentro do sistema penal brasileiro. Segundo os dados do Departamento 

Penitenciário Nacional (Depen, 2016), entre 2000 e 2016, a taxa de encarceramento 

feminino teve um aumento expressivo de 455%, nesse período o sistema penitenciário 

brasileiro contava com 42,4 mil mulheres. Se considerarmos os dados atualizados até 

2018, o aumento se aproxima de 700%. Em nível internacional, o Brasil encontra-se na 4ª 

posição do ranking dos países que mais encarceram mulheres no mundo (Infopen 

Mulheres, 2018). 

  Os dados disponíveis no Infopen Mulheres (2018), nos ajudam a ampliar nossa 

compreensão sobre a condição social das mulheres negras brasileiras, uma vez que se trata 

de um estudo realizado com 74% da população feminina encarcerada no Brasil (30.501 

mulheres). Os dados disponíveis no Infopen Mulheres (2018) apontam que a maioria das 

mulheres são negras, jovens com idade entre 18 a 29 anos e que não concluíram o ensino 

fundamental. Além disso, uma porcentagem significativa são mães, solteiras e presas em 
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situação provisória, isto é, que ainda não tiveram seus processos julgados na sentença 

penal condenatória, o que abre margem para a probabilidade de serem inocentes.  

  Além disso, os dados estão intimamente relacionados com as informações 

divulgadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), relatório 2018, que 

inclui a privação de direitos como uma das faces da pobreza que afeta diretamente as 

potencialidades dos jovens brasileiros. Segundo a UNICEF (2018) a juventude negra 

encarcerada vivencia um processo de exclusão e discriminação racial que antecede o 

encarceramento. De acordo com esses dados, muitos jovens brasileiros vivem em condição 

de pobreza, em suas múltiplas dimensões, dentre elas, ausência de saneamento, educação, 

água, informação, moradia, além de serem grandes vítimas do trabalho infantil (UNICEF, 

2018). 

  Dessa maneira, o elemento de classe informa o elemento racial e colonial da 

sociedade brasileira. Elementos que precisam ser debatidos e enfrentados no âmbito das 

políticas públicas, pois mesmo com políticas reparadoras, a pirâmide racial do Brasil 

pouco mudou. O que Alexander (2017) chama de “sistemas de castas”, um paralelo a era 

Jim Crow (regime de segregação racial nos Estados Unidos que durou de 1876 a 1965) e a 

atual política de drogas no Brasil, uma política aparentemente neutra que encarcera 

sobremaneira a população negra. Na perspectiva da autora, a principal política 

segregacionista é a justiça penal, que pode ser demonstrada no encarceramento em massa, 

como também após a abolição da escravidão, quando uma série de leis, regras, políticas e 

costumes rotulou os libertos como criminosos. Nesse sentido, a guerra às drogas é na 

realidade uma guerra contra os negros. Borges (2018) analisa o tráfico de drogas como 

uma indústria, no qual a estrutura espelha a do mercado de trabalho. Sendo a posição da 

mulher negra a mais vulnerável e precária, devido o machismo e racismo.  

  Sendo o patriarcado um sistema que naturaliza a opressão feminina, variando na 

intensidade e forma conforme a cor e posição social da mulher, podemos inferir que a 

mulher negra vivência uma condição específica no tocante à vulnerabilidade social. Deste 

modo, o contexto de privação de liberdade assume consequências mais danosas a esse 

segmento populacional, tendo em vista que o aprisionamento se torna um mecanismo que 

mantém a pessoa negra na situação de pobreza e subalternização, sobretudo, pessoas 

negras do sexo feminino. A partir de Foucault (1987c) compreendemos o encarceramento 

a partir das lentes da biopolítica, uma vez a prisão é um mecanismo de controle e 

normatização social que funciona como um meio de afastar certos grupos raciais do 

convívio social através de papeis estigmatizados (Goffman, 2008). A esse respeito, 
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Gonzalez (1984) salienta que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo colocam 

a mulher negra no mais baixo nível de opressão. Borges (2018) aponta que é na prisão que 

o racismo e o sexismo têm sido mantidos e reproduzidos mediante a relação entre crime e 

castigo. Uma relação que têm sido historicamente reproduzidas através de uma carga 

moral que afeta diretamente o encarceramento de mulheres negras desde o Brasil Colonial. 

 Os primeiros estabelecimentos prisionais femininos brasileiras foram criados de 

forma improvisada, em razão da urgência do objetivo principal que era purificar as 

sentenciadas. Para tanto, a administração desses ambientes ficou sob responsabilidade de 

senhoras religiosas, que exerciam as funções de “carcereiras” (Soares & Ilgenfriz, 2002). 

Nesse período, as mulheres ficavam reclusas em locais comuns com os homens e não 

detinham nenhuma garantia de segurança física e psicológica, tornando-se vulneráveis a 

variados tipos de violência, incluindo, agressões sexuais (Soares & Ilgenfriz, 2002).  

 A proposta de separar unidades prisionais masculinas e femininas, realizou-se 

somente a partir da promulgação do Código Criminal Brasileiro, em 1940 (Soares & 

Ilgenfrit, 2002). Faz-se necessário destacar que concomitante a proposta de separar homens 

e mulheres, circulava no imaginário social da época, que a presença feminina era 

prejudicial aos homens, pois as mulheres eram capazes de gerar um ambiente de 

depravação sexual (Soares & Ilgenfrit, 2002). Identificamos, portanto, que a vida da 

mulher é historicamente marcada pela violência de gênero que criminaliza a vítima e 

alimenta o ciclo da violência, demonstrando nitidamente o papel que o machismo e o 

patriarcado cumprem em uma sociedade que considera as mulheres como seres inferiores. 

 De acordo com Borges (2018) durante muitos anos, a punição às mulheres era 

determinada e executada por seus maridos, caso identificassem elementos que os 

incomodassem. O que nos permite traçar um paralelo histórico entre as punições femininas 

com as dos escravizados, posto que ambas se realizam no âmbito privado, demonstrando 

também, uma relação de proprietário e propriedade, senhor e escravo. Davis (1981) 

considera que os sistemas punitivos são marcadamente masculinos devido a estrutura legal, 

econômica e política que nega às mulheres o espaço público, sendo o espaço privado e 

doméstico sua determinação de vida e as punições em razão dos desvios das funções do 

lar.  

 Apesar dos avanços do feminismo, que contrapõe o machismo historicamente 

enraizado, a ocorrência de atos violentos contra mulheres é uma questão que se repete. 

Dados disponíveis no Atlas da Violência de 2018 do Instituto de Pesquisas Econômicas 
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Aplicada (IPEA) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) aponta nos dez anos 

de análise, de 2006 a 2016, um aumento significativo no que se refere à violência contra a 

mulher, principalmente, em relação a mulher negra, no qual, a taxa de  taxa de homicídios 

é 71% maior em comparação com as mulheres não negras, (IPEA/FNSP, 2018). Se as 

redes de apoio à mulher, previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que viabiliza 

o atendimento o enfretamento da violência ainda são insuficientes, é fundamental a 

ampliação e o aprimoramento das políticas públicas, principalmente no âmbito prisional 

que conforme Foucault (1987c), as prisões são espaços projetados para homens e por 

homens, o que produziu uma situação em que, desde o princípio, as demandas femininas 

fossem negligenciadas pelas instituições carcerárias. Ao passo que os homens foram 

penalizados em prisões, foram os hospitais psiquiátricos e instituições religiosas utilizadas 

sobre as mulheres como punição.  

 Ao analisar a origem dos estabelecimentos prisionais femininos, é possível 

depreender que há uma ausência de laicidade do Estado nesse período, uma vez que as 

intervenções do Estado estavam orientadas de acordo com os interesses da Igreja, isto é, 

transformar as rés em mulheres religiosas e tementes a Deus. Embora não seja o papel da 

instituição penitenciária, se reproduz nos dias atuais, através de métodos alternativos de 

execução penal que nos remete a primeira penitenciária feminina, administrada por freiras, 

responsáveis pela disciplina, educação, trabalho e higiene. Ficando a cargo da 

Penitenciária Central do Distrito Federal (PCDF) os serviços de guarda, alimentação, roupa 

de cama e lavanderia, transporte, assistência médica, farmacêutica e funerária. Anos 

depois, em 1955, as freiras perderam o controle da penitenciária e a administração passou a 

ser desempenhada somente pela direção da PCDF (Soares & Ilgenfriz, 2002). Desde então, 

os presídios femininos brasileiros passaram a ser administrados pelas Secretarias de Estado 

de Administração Penitenciária (Infopen/Mulheres, 2018). 

  Atualmente temos uma organização de terceiro setor que presta serviços para o 

estado na execução penal. Trata-se do Método APAC (Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados) criado em 1972, com o objetivo de garantir a reintegração de 

egressos à sociedade por meio da evangelização (Soares, 2011; Rodrigues, 2018). A 

proposta da instituição tem como objetivo central assegurar que os apenados obedeçam a 

Deus, às leis e aos bons costumes (Rodrigues, 2018). Soma-se a isso que “as intervenções 

são realizadas em níveis discursivo e comportamental, em uma dinâmica semelhante aos 
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conventos ou seminários, nos quais os indivíduos trabalham corpo e mente com o objetivo 

de moldá-los em um novo ser” (Rodrigues, 2018, p. 14). 

A APAC tem sua história diretamente relacionada com a figura de Mário Ottoboni, 

advogado que dedicou grande parte de sua vida aos encarcerados. A Associação de 

Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) surgiu em 18 de novembro de 1972, na 

cidade de São José dos Campos/SP, a partir da iniciativa da Pastoral Penitenciária, sob 

liderança de Mário Ottoboni, com o objetivo de evangelizar e oferecer suporte moral aos 

apenados. A origem do crime, na perspectiva apaqueana, é fruto da ausência de valores 

ético-morais e religiosos (Ottoboni, 1984). Um dos fatores que é preciso frisar, é que o 

método relegava à segundo plano a relação entre pobreza e criminalidade. Segundo ele, a 

verdadeira violência tratava-se da degradação moral da sociedade, mediante preceitos que 

atentavam contra a honradez e decência da família, como o uso de anticoncepcionais, 

guerra contra o casamento, apologia ao sexo e ao erotismo em variados meios de 

comunicação (Ottoboni, 1984). Dentro dessa perspectiva, verifica-se que, assim como a 

Igreja, o autor também proferia discursos contra as mulheres que não se enquadravam aos 

ditames sociais, fato que deu origem ao encarceramento feminino, sobretudo, de mulheres 

negras em razão de pesar sobre elas de forma significativa o estigma de inadequação ao 

papel de gênero esperado.  

A perspectiva moralizante do método APAC afirma que o preso-pecador deve 

corrigir suas condutas, a fim de que retorne recuperado para o convívio em sociedade. 

Dessa maneira, o método visa modificar o detento para que este seja temente a Deus e 

moralmente orientado.  No entanto, o próprio Ottoboni evidencia que o padrão moral do 

método é passível de não ser cumprido, tendo em vista que asseverou em um de seus 

livros, ter violado a ética perante o Judiciário ao solicitar absolvição de um detento 

(Ottoboni, 2001). No entanto, foi a partir dos princípios morais e religiosos que Mário 

Ottoboni iniciou suas atividades voltadas para os encarcerados. Inicialmente, a sigla APAC 

abreviava a expressão “Amando ao Próximo Amarás a Cristo”. Devido ao avanço dos 

trabalhos e algumas dificuldades, foi criada em 1974, a APAC Jurídica, tal como é 

conhecida atualmente: “Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC)”. 

 O objetivo da APAC é “promover a humanização nas prisões, sem perder de vista a 

finalidade punitiva da pena” (Ottoboni, 2001, p. 29). Para isso, a equipe da pastoral 

penitenciária elaborou 12 elementos obrigatórios, que compõem a metodologia  APAC: 1) 

participação da comunidade; 2) recuperando ajudando o recuperando; 3) o trabalho; 4) a 

religião; 5) assistência jurídica; 6) assistência à saúde; 7) valorização humana; 8) a família; 
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9) o voluntário e sua formação; 10) o Centro de Reintegração Social - CRS; 11) mérito; e 

12) a jornada de libertação com Cristo (Ottoboni & Ferreira, 2016).  

Elementos que serão mais profundamente discutidos na análise dos dados. Para o 

presente, interessa-nos refletir sobre o elemento da religiosidade em razão de ser 

considerado como ponto alto da metodologia apaqueana, a qual proclama a necessidade 

imperiosa do recuperando16 (assim são chamados os internos) de fazer a experiência com 

Deus, de ter uma religião independente do credo (Ottobonni, 2001). O objetivo do método 

é “matar o criminoso e salvar o homem” (Ottoboni, 2001, p. 45), objetivo esse que 

permanece inalterado até os dias atuais (Ottoboni & Ferreira, 2016). Na medida em que a 

metodologia apaqueana se propõe “matar o criminoso para salvar o homem”, ilustra-se a 

dualidade corpo e mente, o que abre margem para que o crime cometido seja interpretado a 

partir de uma motivação demoníaca, o que pode acarretar sérias implicações psíquicas no 

tocante à construção da subjetividade do sujeito (Rodrigues, 2018). 

Ao analisarmos a ideologia cristã da religião católica, conseguimos apreender que 

em nossa sociedade, o ‘diabo é negro’, enquanto ‘Jesus é loiro’, com ‘cachinhos dourados 

e olhos azuis’ (CFP, 2017). O que segundo Vergne (2013) reflete na subjetividade de 

mulheres negras encarceradas, uma vez que a imagem branca é a personificação da criação 

à imagem e semelhança de Deus, enquanto os demônios são caracterizados com cabelos 

crespos e pele escura, o que desumanizava pessoas negras, assim, vê-se que o negro ocupa 

o lugar de objeto e está associado ao que simboliza o mal, no qual suas tradições culturais 

são associadas ao lugar do maléfico, demoníaco, impuro, sujo e feio. A imagem do negro 

infrator como criminoso é evocada em diversos lugares de nossa cultura, por vezes de 

forma bastante evidente nos meios de comunicação de massa, que os apontam como 

“monstros”, termo que animaliza o sujeito (Vergne, 2013).  

Essa dicotomia proposta pelo viés religioso se tornou o pano de fundo e 

sustentáculo para o projeto de um cárcere ressocializador presente na metodologia 

apaqueana. De acordo com Rodrigues (2018) foi planejado e pensado em relação a 

dicotomia entre o interno e o externo (corpo e alma), de modo a permitir que a pessoa 

sentenciada fosse treinada a viver de forma a atender as expectativas sociais,  nesse 

sentido, cabe salientar que em nossa sociedade a imagem da mulher negra é escassa nas 

mídias impressas e televisas que falam sobre beleza, e são quase exclusividade nas páginas 

                                                 
16 Usaremos nesta dissertação as palavras “recuperanda” e “recuperando”, entre aspas, para se referir ao 

vocabulário utilizado pela APAC, quando são usadas pela própria instituição ou pelas mulheres que 

participaram do estudo. Optamos por dizer mulheres reclusas, apenadas ou aprisionados ou em contexto de 

privação de liberdade. 
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policiais no tocante à violência contra a mulher. À mulher negra lhe é ensinada que seu 

rosto é feio, que sua cor é suja, que sua família foi escravizada e que o abuso sofrido pelas 

suas antepassadas foi porque elas eram sedutoras e atraentes aos olhos dos senhores, ou 

seja, elas não foram abusadas, tendo em vista que podiam escolher o chicote nas costas 

(Vergne, 2013). Assim, é reproduzido que elas eram culpadas pelos abusos sofridos, 

inclusive pela situação de abandono, tendo em vista que não eram mulheres para se casar. 

O que é evidenciado no estereótipo da sexualidade retratado na frase: “branca para casar, 

negra para trabalhar, mulata pra f....” (Freyre,1977; Pacheco, 2008). Dessa maneira, a 

mulher negra representaria a figura do exótico, o que recai sobre ela o estereótipo do 

pecado, portanto, deve ser tratada sob normas e condutas médicas e religiosas. Cabe 

salientar, que até hoje às mulheres formam o contingente mais medicalizado da sociedade 

contemporânea (Borges, 2018).  

Nesse sentido, é possível fazer uma leitura da APAC a partir das contribuições de 

Michel Foucault, visto que a instituição apaqueana carrega elementos característicos de 

uma sociedade disciplinar que tem como objetivo produzir corpos dóceis. Carneiro (2005), 

por sua vez, parte do conceito foucaltiano de dispositivos, ou seja, rede de instituições, 

discursos e leis para nominar o dispositivo racial como conceito que analisa o racismo 

como estruturador da sociedade brasileira. Nosso pensamento é condicionado a pensar a 

APAC Feminina como um dispositivo voltado para as mulheres negras que romperam com 

o papel social submisso imposto pela sociedade machista e racista. Tendo em vista que o 

funcionamento prisional sob o Método APAC assegura o controle dos internos a partir da 

ideologia da disciplina e dos mecanismos e dispositivos de vigilância, a fim de torná-los 

dóceis e úteis para o retorno ao convívio social (Silva, 2014).  

Cabe salientar que a vigilância e o controle dos internos são realizados através da 

própria estrutura da organização de pessoal da unidade APAC, composta por outros 

“recuperandos”, funcionário e voluntários. É de práxis da instituição que voluntários 

realizem uma análise do comportamento do “recuperando” a fim de se verificar se houve 

adesão aos valores sustentados pelo método. Ao interno lhe é concedido um tempo de 

adaptação, mas, após transcorridos esse prazo, se houver infração aos postulados religiosos 

do método, o “recuperando” pode ser transferido ao modelo prisional comum. Nesse 

aspecto, convém destacar que a ideologia da disciplina sustentada pelos efeitos panópticos 

faz referência ao reconhecimento do mal e da entrega de corpo e alma para a recuperação 

em razão do crime cometido. Silva (2014) destaca que tal fato é o que assegura a vigilância 
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e o monitoramento realizado na APAC, “tanto no âmbito físico e visível, mas, sobretudo, 

no aspecto invisível e espiritual” (Silva, 2014, p. 77).  

De acordo com Silva (2014), “a preservação da individualidade e da liberdade do 

condenado é a tônica que se expõe em confronto com o desenvolvimento da ideia do 

método  APAC” (p.13), tendo em vista que a metodologia apaqueana afirma preservar a 

identidade dos condenados em razão de ter a religião como ponto alto da metodologia e de 

possuir algumas diferenças em comparação com o Sistema Penitenciário comum: chamar 

os internos pelo nome; individualização da pena; participação ativa da comunidade através 

do voluntariado; oferece regimes penais com instalações independentes; ausência de 

armas, policiais e agentes penitenciários; os internos tem assistência espiritual, médica, 

psicológica e jurídica, acesso a cursos supletivos, profissionais e trabalhos. assistência à 

família dos internos e por possuir um número reduzido de internos juntos, “evitando 

formação de quadrilhas, subjugação dos mais fracos, pederastia, tráfico de drogas, 

indisciplina, violência e corrupção” (TJMG, 2001). Além disso, faz-se necessário destacar 

que a APAC tem buscado introduzir algumas mudanças relacionadas às especificidades do 

sexo feminino, como dormitórios separados por regime de cumprimento de pena, berçário, 

salas de aula, dormitórios para visita íntima, cozinha, refeitórios, auditórios para reuniões, 

entre outros espaços (TJMG, 2018). 

Ao analisarmos às prisões, consideramos importante acrescentar as análises do 

psicólogo Erving Goffman, sobre manicômios, prisões e conventos. Goffman (2003) 

intitulou o termo “Instituições Totais’ e às classificou em cinco categorias: instituições 

destinadas a cuidar dos indivíduos considerados incapazes, como as pessoas idosas, 

crianças e pessoas com deficiências físicas; as voltadas para o cuidado de incapazes 

considerados pela sociedade como perigosos, como os doentes mentais e portadores de 

doenças contagiosas; as que têm como função proteger a sociedade, por exemplo, as 

prisões; as voltadas para a realização de trabalhos, como os quartéis e demais espaços 

militares; e, por fim, as instituições destinadas ao isolamento, como é o caso dos 

conventos. Essas instituições possuem algumas características em comum, dentre elas, o 

fato de todas as atividades diárias serem realizadas em um mesmo ambiente, como por 

exemplo, dormir, trabalhar e alimentar-se dentro da instituição.  Geralmente, essas 

atividades são realizadas coletivamente, onde os internos se agrupam para cumprir a 

mesma função, além disso, essas atividades são constantemente vigiadas (Goffman, 2003).  

  De acordo com Goffman (2003), existe dois grupos principais nas “instituições 

totais”: o grupo dos internos que residem na instituição e são controlados, e o grupo dos 
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que controlam, que se refere à equipe dirigente que trabalha no local e que transita por 

outros espaços fora da instituição. Em relação aos internados, o autor diz que a “instituição 

total” opera de modo a alterar as concepções que o interno tem sobre si, o que Goffman 

(2003) denomina de “mortificação do Eu”, no qual, ocorre uma mudança nos papéis 

habituais que o interno realizava antes de ingressar na instituição, como por exemplo, a 

padronização da aparência,  rotina e matrículas institucionais, um processo que pode ser 

chamado de “docilização do corpo” pois faz do corpo um objeto passível de ser 

manipulado. Dentro da instituição, a privacidade torna-se artigo de luxo, pois tudo é 

realizado em grupo.  

  Uma outra característica elencada pelo autor refere-se ao “sistema de privilégios”, 

composto por regras e responsáveis por organizar a rotina do internado, para tanto, existe o 

sistema de bonificação, que premia as obediências e bons comportamentos. Caso as regras 

não sejam seguidas, existe uma estrutura de castigos e punições.  Os processos de 

“mutilação do Eu” são proporcionais aos “sistemas de bonificação”, pois quanto mais a 

interna é padronizada nos moldes da instituição, mais ela é bonificada. No caso do Método 

APAC, isto é notado no “Guia de Regulamento da APAC17”, segundo o qual, quanto mais 

dócil e submissa for a interna, melhor é considerado seu comportamento.  

  A respeito da relação internados/equipe em uma instituição total, Goffmam (2003) 

aponta que diante de regras rígidas e instransponíveis, os internos reagem de forma 

padronizada com vistas a atrair a cumplicidade das equipes para terem acesso aos 

privilégios de tratamento.  Sobre isso, é importante salientar que no contexto apaqueano 

para se ter acesso a direitos previstos na LEP, por exemplo, receber visitas íntimas e usar 

livremente o espaço da biblioteca, é imprescindível obedecer a todas as regras. Ou seja, o 

acesso aos direitos é conquistado por meio do mérito, décimo primeiro elemento da 

metodologia apaqueana. Sendo esse, compreendido como estratégia de controle e 

docilização dos corpos.  

  As análises de Goffman (2003) sobre as “instituições totais” permitem alguns 

diálogos com a instituição apaqueana, em especial, no tocante ao processo de 

“mortificação do Eu”, uma vez que, no caso específico das APACs, existem duas 

                                                 
17 O Regulamento disciplinar das APACs diz respeito às Regras Mínimas da ONU para tratamento do preso 

e demais Leis e Regulamentos afins e específicos. Recuperado de: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/Mateiral_de_Apoio/ 

APAC/Regulamento_Disciplinar_ APACs.pdf 
 



 

64 

 

instituições totais em seu interior, uma prisão e um convento. Sendo a primeira com a 

função de segregar as mulheres consideradas desviantes e perigosas e a segunda 

instituição, um espaço de refúgio meditativo com viés religioso. Ambas possuem 

características comuns, como ter no mesmo espaço o local de moradia, alimentação e 

trabalho, além de pouco contato com o mundo externo, rígido controle do tempo e, no caso 

das mulheres, o processo de “mortificação do Eu” desenvolve-se através das normas de 

feminilidade, como o combate aos traços de sexualidade aparentes. As instituições 

apaqueanas têm como finalidade ressocializar as mulheres por meio da expiação do pecado 

por terem cometido crimes. Nesse sentido, o crime é considerado pecado e o 

arrependimento e submissão a Deus confundisse com as funções da pena.  

  Além disso, é possível estabelecer paralelos com os “sistemas de privilégios” e 

“bonificações” para as internas que apresentam comportamentos exemplares e que 

seguiram todas as regras da casa. Essas são colocadas no papel de controladoras, sob a 

máxima de “recuperando ajudando recuperando”, assim, algumas regras prisionais fazem 

com que as internas desempenhem os papéis de controladoras e controladas, sem 

considerar a análise de como as relações cotidianas se estabelecem.  Desse modo, o “dever 

ser institucional” desconsidera as relações de poder estabelecidas no cárcere feminino. 

 Segundo Goffman (2003), a forma como os indivíduos orientam suas ações no 

cotidiano, são definidas por “situações de poder” e como sustentou o referencial teórico, a 

mulher negra é confinada ao patamar inferior do sistema de dominação/exploração (Bento, 

2002). Diante da carga de religiosidade presente no método e do avanço na sua 

implementação em outros estados brasileiros e em outros países, como alternativa ao 

cenário do sistema prisional convencional, consideramos relevante a construção de uma 

análise crítica acerca do método APAC. O discurso apaqueano e a instituição APAC 

carregam elementos religiosos que são históricos, despertando dúvidas se estes elementos 

acolhem questões de gênero e raça.  

  De acordo com Soares (2011) é desnecessário a inserção de conteúdo religioso na 

metodologia apaqueana, tendo em vista que prisões francesas não tem vinculações 

religiosas e apresentam resultados similares às APACs, o que evidencia que a experiência 

religiosa não é essencial na ressocialização de apenados. Conforme a autora, o 

desenvolvimento da moral do ser humano pode ser de origem religiosa, mas também, de 

fontes filosóficas, como a ideia de justiça e de respeito à vida. Dessa maneira, 

consideramos de fundamental importância investigar sua real condição de se apresentar 
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enquanto alternativa eficaz para a reintegração de mulheres negras, principalmente devido 

ao fato dessas mulheres possuírem demandas que lhes são específicas. Na tentativa de 

responder a essa indagação, será realizada uma análise sobre/no cotidiano de uma 

instituição feminina que aplica o Método APAC de execução penal.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

 

Analisar como a intersecção entre a questão racial, gênero e classe afeta a vida da 

mulher negra dentro de um estabelecimento prisional feminino que adota o Método APAC 

(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de execução Penal.  

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Compreender os sentidos subjetivos de ser mulher negra dentro de uma APAC 

Feminina a partir da rede de significados históricos que se (re) produzem nos 

espaços sociais associados aos marcadores de gênero, raça e classe 

• Descrever os modos de subjetivação de mulheres negras em cumprimento de 

pena judicial em uma APAC: os modos como se sujeitam/resistem às regras 

que as controlam; suas relações com o próprio corpo e seus cuidados e práticas 

de si.   

• Compreender o cotidiano de uma APAC feminina e os modos pelos quais os 

corpos das apenadas são compreendidos, materializados e produzidos nesse 

espaço, bem como discutir como tais práticas estão articuladas às normas de 

gênero. 

• Mapear os avanços e os impasses no método APAC, em prol da equidade 

étnico-racial e de gênero. 

• Tencionar e problematizar o processo de construção subjetiva de mulheres 

negras encarceradas, a partir dos marcadores de gênero, raça e classe social 

conforme suas experiências no Método APAC de execução penal.  
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4. MÉTODO 

4.1. Desenho da pesquisa 

A presente pesquisa configura-se como um estudo exploratório e descritivo de 

abordagem qualitativa em razão do objeto de estudo centralizar na descrição dos fatos e 

fenômenos presentes no cotidiano de uma unidade APAC feminina. Dito de outro modo, a 

pesquisa consiste em produzir dados a partir da descrição do fenômeno pesquisado, a partir 

de questões do tipo "como" e "por que". Caracteriza-se como exploratória, uma vez que 

tem como objetivo investigar um fenômeno pouco explorado, com vista a torná-lo 

explícito (Vergada, 2009). 

Segundo Chizzotti (2003), o Método Qualitativo investiga fenômenos, tomando 

como objetos de pesquisa pessoas, fatos e locais onde eles ocorrem, e no compartilhamento 

dos significados e sentidos atribuídos nas interações sociais, “procurando tanto encontrar o 

sentido desse fenômeno, quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles” (p. 

221). A investigação qualitativa é um método voltado para a crítica cientifica social, na 

qual há uma atenção para o cotidiano e para as experiências de vida. Além disso, tem como 

premissa principal ouvir os atores sociais a respeito do sentido atribuído a uma questão 

humana ou social (Schwandt, 2006).  

 

4.2. Caracterização do contexto da pesquisa 

 

Este estudo foi realizado com mulheres que cumprem pena de prisão na Associação 

de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) da Comarca de São João del-Rei, no 

estado de Minas Gerais. A APAC Feminina de São João del-Rei foi escolhida por ser uma 

instituição recente (9 anos) em comparação com a existência de aproximadamente 48 anos 

do Método APAC no Brasil. Aliado a isso, a instituição é a 3ªAPAC feminina de Minas 

Gerais e do Brasil, e a primeira que recebe presas provisórias. Além disso, em 2018, a 

APAC são-joanense foi considerada pela FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados), órgão que coordena e fiscaliza as APACS, como referência nacional e 

mundial na aplicação da metodologia (PORTAL, http://www.fbac.org.br, online). 

De acordo com os dados do portal da FBAC, existem no Estado de Minas Gerais 39 

unidades APAC em funcionamento e 41 em fase de implementação. Desse total de 80 

APAC, apenas 7 são femininas. No Brasil, existem 120 APACs registradas juridicamente, 
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apenas 11 unidades são direcionadas ao público feminino, concentradas, exclusivamente, 

no Estado de Minas Gerais (PORTAL, http://www.fbac.org.br, online).18 

A adoção do Método APAC como Política Pública de Execução Penal do Estado, 

direcionada para o segmento populacional feminino surgiu em São João del-Rei no ano de 

2011, no qual funcionou em uma sede alugada por um período de seis anos. Sendo 

implantada juridicamente em março de 2018, mês em que se comemora o Dia 

Internacional de luta das Mulheres. Atualmente, a unidade fica próxima à APAC 

masculina, e dispõe de 68 vagas para “recuperandas” do regime fechado, semiaberto, 

aberto e provisório.  

 

4.3. Procedimentos, local e participantes da pesquisa 

 

Na realização da pesquisa, um primeiro contato foi estabelecido com a APAC 

feminina de São João del-Rei. Esse encontro teve o intuito de apresentar e esclarecer as 

propostas da pesquisa junto ao presidente da instituição e verificar seu interesse em 

participar. Cabe acrescentar que essa investigação seguiu as normas de pesquisa com seres 

humanos expressas na Resolução nº. 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional 

de Saúde - CNS 466/12 e do Conselho Federal de Psicologia – CFP 16/2000. Portanto, foi 

submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ). A pesquisa foi aprovada sob o registro do CAAE: 

11699219.0.0000.5151 e nº parecer: 3.451.812. O parecer consubstanciado do CEP 

encontra-se no Anexo III. 

Todos os documentos produzidos ao longo da pesquisa serão mantidos em sigilo e 

serão guardados em pastas protegidas, de acesso único aos responsáveis pela pesquisa por 

um período de cinco anos após a finalização do estudo proposto.  

 

4.3.1. Participantes e Procedimentos 

Após a aprovação do projeto por parte do comitê de ética da UFSJ, e a autorização 

da coordenação, foi agendado um encontro com as apenadas da instituição, no qual foi 

comunicado e esclarecido os objetivos da pesquisa. Em seguida foi apresentado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando todos os cuidados éticos 

imprescindíveis em uma pesquisa que envolve a participação de seres humanos. Ao 

                                                 
18 Dados retirados da página da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), em 

18/04/18. Disponível em: http://www.fbac.org.br/bdfbac/consultaestado.php. 
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apresentá-lo, foi enfatizando que a participação na pesquisa era de caráter voluntário e que 

o anonimato seria resguardado (Spink, 2000, p. 20). 

As participantes da pesquisa foram selecionadas de acordo com a disponibilidade e 

interesse em participar do estudo. Assim, a estratégia de amostra empregada foi a 

amostragem não probabilística, conhecida também por amostra por conveniência. Essa 

amostra foi constituída por vinte apenadas que se autodeclararam brancas, pardas e negras. 

Convém ressaltar que o modo oficial de autodeclaração de cor e raça do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) 19  considera cinco categorias: preto, branco, pardo, 

amarelo e indígena. Na presente investigação, consideramos que o grupo negro engloba o 

conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. A razão pelo qual utilizamos os 

termos: “parda e negra” está relacionada ao fato de muitas participantes terem a ideia de 

que “preto (a)” é uma condição ou palavra ruim, um termo pejorativo. Algo que foi 

descontruindo no decorrer da pesquisa e será mais bem descrito na análise dos dados. No 

entanto, convém salientar que no presente estudo optamos por utilizar os termos negros e 

pardos, com o intuito de buscar resultados da autodeclaração de forma aberta.  

As mulheres que se dispuseram a contribuir com o estudo, foram acolhidas 

independente dos crimes que tenham cometido, idade, escolaridade e estado civil, pois de 

acordo o discurso apaqueano, “todas são iguais, pois todo crime é pecado. Mentir, matar 

roubar ou estuprar é tudo a mesma coisa” (Informação verbal informal, anotação em diário 

de campo, 2019).  Assim, participaram mulheres dos três regimes (fechado, semiaberto e 

aberto) da instituição que se dispuseram a falar sobre o tema e demonstraram 

disponibilidade para participar da pesquisa. Para uma maior compreensão acerca do objeto 

de estudo desta pesquisa é válido ressaltar que o Código Penal de 1940 prevê, em seu Art, 

32, que as penas privativas de liberdade serão executadas de forma progressiva, em três 

espécies de regimes, quais sejam: Regime Fechado, quando a pena é superior a oito anos; 

Regime Semiaberto, para pena compreendida de quatro a oito anos; e o Regime Aberto 

quando a pena é inferior a quatro anos. Cabe destacar que a unidade feminina da 

Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC), de São João del-Rei é a 

primeira a destinar um espaço próprio para presas provisórias. No entanto, nenhuma 

apenada do regime provisório demonstrou disponibilidade para conceder entrevista para a 

presente investigação.  

                                                 
19  Portal IBGE: Recuperado em 10 de dezembro de 2018, de 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf 
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A fim de selecionar o número de entrevistas analisadas, foi utilizada a ferramenta 

denominada amostragem por saturação, um processo contínuo realizado desde o início do 

procedimento de coleta de dados. Nessas condições, o fechamento amostral por saturação 

ocorreu quando informações obtidas se mostraram insuficientes, apresentando certa 

redundância ou repetição, não havendo necessidade de incluir novas participantes 

(Fontanella, Ricas, & Turato, 2008; Bauer & Gaskell, 2002). 

 

4.3.2.  Caminhos percorridos: as observações, o diário de campo e os cuidados éticos 

construídos junto às participantes 

(...) de presos nós não entendíamos nada. Quem não passou pela experiência 

de viver atrás das grades ou se esquivou da humildade de aprender com os 

presos ficará sempre na condição de teórico, estará sempre distante da 

realidade. Ou se conhece convivendo, ou se vive especulando” (Ottoboni, 

2001, p.27). 

 

  A investigação deu-se, inicialmente, com a equipe gestora da unidade APAC, no 

dia 01 de março de 2019, quando apresentei a intenção de realizar a pesquisa na 

instituição, bem como as normas de pesquisa previstas no Conselho Nacional de Saúde e 

do Conselho Federal de Psicologia. Após receber parecer positivo para a realização da 

pesquisa, fui avisada que o estudo só poderia ser desenvolvido na instituição mediante 

realização de algum trabalho voluntário, pois conforme a metodologia apaqueana não é 

permitido aos pesquisadores apenas coletarem dados, pois é preciso ajudar às participantes 

e mostrar a elas que serão beneficiadas com o estudo ali desenvolvido. Para tanto, o meu 

contato prévio com a instituição, facilitou a realização das atividades ali desenvolvidas, 

uma vez que o pré-requisito para trabalhar na instituição consiste na leitura do material 

sobre a metodologia apaqueana e ter feito um curso preparatório oferecido pela instituição, 

concluído pela pesquisadora em 2014.  

  Convém salientar que iniciei a pesquisa de campo consciente das especificidades do 

local da pesquisa e do lugar que ocuparia nesse contexto de investigação. Minha atuação 

como pesquisadora do método APAC de execução penal teve início no decorrer de minha 

formação enquanto estudante de psicologia. No entanto, os trabalhos desenvolvidos até 

então, haviam sido desenvolvidos em uma instituição apaqueana masculina. Nesse sentido, 

o contato com uma unidade feminina foi uma experiência nova para mim. No entanto, 

minha inserção no campo foi beneficiada pelos trabalhos realizados na unidade masculina, 

pois simplificou o contato com a direção e a aproximação com as participantes do estudo. 
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  Contudo, não foi o fator chave para que as participantes se dispusessem a colaborar 

com o estudo, pois tive que conquistar a confiança das reclusas com a finalidade de 

desviar-se do discurso puramente institucional e identificar o oculto em suas falas. À 

primeira vista, os discursos soaram repetitivos, porém, após uma aproximação cuidadosa, 

revelaram-se relatos extremamente ricos. Nas primeiras observações junto às participantes, 

disseram a pesquisadora “Você pode até comentar sobre mim, mas capturar minha 

essência, só com a minha permissão” (Informação verbal informal, anotação em diário de 

campo, 2019). A pesquisadora consentiu e parafraseou uma frase comumente empregada 

em seu cotidiano “Tu não és para mim senão uma pessoa inteiramente igual a cem mil 

outras pessoas. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens necessidade de mim. Mas, 

se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás pra mim o único no mundo. 

E eu serei para ti a única no mundo...” (Antoine De Saint Exupery, 2006, p. 68). 

20 Certamente, isso trouxe a elas mais confiança e, com isso, as participantes se 

aproximaram ou deixaram-se aproximar. A partir disso, começamos a dar mais atenção 

não apenas às diferenças que nos separavam, mas às semelhanças que nos uniam. O que 

fez emergir uma relação íntima de aceitação, que me reporta ao diálogo estabelecido entre 

o pequeno príncipe e a raposa quando cativavam um ao outro. De acordo com a raposa, 

cativar significa criar laços, pois “[...] Só se conhecem as coisas que se cativa e tu te tornas 

eternamente responsável por aquilo que cativas” (Antoine De Saint Exupery, 2006, p. 65). 

  No desejo de cativar e ser cativada, fiquei atenta a cada gesto, sorrisos, olhares e 

relatos em busca de compreender todas as possíveis manifestações de assentimentos que 

me apresentavam. Constatei que as permissões para estar junto a elas foram concedidas 

através de lugares reservados para mim nos momentos de laborterapia, nas horas das 

refeições e até mesmo na sala de aula. Acolhi essas atitudes com o sentimento de 

pertencimento ao grupo, o que em alguns momentos sinalizou o desejo de participarem da 

pesquisa. Algumas mulheres diziam que eu seria “os olhos da instituição”. Outras diziam 

“você será a nossa voz silenciada” (Informação verbal informal, anotação em diário de 

campo, 2019). Silenciadas, as mulheres negras encarceradas carregam preconceitos e 

estigmas em todas as suas formas, como percebido pelo sensível olhar da pesquisadora. A 

opção por ouvir essas mulheres, nesta pesquisa, partiu do pressuposto de que estas 

                                                 
20 Quando criança, eu não tinha muitos livros. No entanto, eles sempre me encantavam. Foi aí que no dia do 

meu aniversário, fui presenteada com vários livros e um deles prendeu minha atenção: “O Pequeno Príncipe”, 

de Saint-Exupéry. Passava horas e horas namorando suas aquarelas e letras. Até que um dia, consegui ler 

sozinha. Sem dúvida, uma das conquistas mais importante em minha vida. Então, não é por acaso que, ainda 

hoje, compartilho verdades eternas que aprendi com “O Pequeno Príncipe”.  
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mulheres têm sido continuamente negadas o direito à palavra, visto que comumente não 

tem voz na sociedade. Assim, as ouvi cuidadosamente e mediante troca de conversas 

consegui visualizar as possíveis mulheres interessadas em participar da pesquisa. 

Inicialmente, tínhamos como objetivo incluir na pesquisa apenas mulheres autodeclaradas 

negras conforme o modo oficial de autodeclaração de cor e raça do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013), 21porém, algumas viam o termo “preta” como algo 

pejorativo. Diziam a pesquisadora: “Eu sou parda, não negra” (Informação verbal 

informal, anotação em diário de campo, 2019).  Assim, foram acolhidas na pesquisa as 

nomenclaturas “pardas e negras”. Todavia, entendemos que a cor parda, nomeado pelo 

IBGE como uma categoria de cor e raça, corresponde ao grupo étnico- racial negro.  

  A fala da participante desvendou aspectos relacionados ao eufemismo da cor, ou 

seja, se autodeclara parda para não dizer-se negra, (re) produzindo um processo de 

branqueamento que repercute em marcas na sua subjetividade e influencia a construção de 

uma autoestima positiva. Ser parda é consequência de um produto histórico, no qual 

podemos depreender que trata-se de uma forma subjetiva de resistência ao racismo, à 

discriminação e à exclusão que atinge sobremaneira à população negra. A opção pelo 

eufemismo parda para não se afirmar negra, por parcela significativa da população 

brasileira, e de parte das participantes da presente pesquisa, opõe a ideia do Mito da 

Democracia Racial em contexto brasileiro. Compreendemos, portanto, que as raízes 

históricas de ser negra, associada ao preconceito e a discriminação por ser presa, reforça o 

uso do eufemismo parda. 

  Enquanto pesquisadora, tive que discernir entre as manifestações das possíveis 

participantes com as minhas expectativas, a fim de possibilitar a compreensão das questões 

éticas que se apresentam necessárias no decorrer de todo processo de investigação, 

sobretudo com pessoas que cumprem pena privativa de liberdade. Em todo momento foi 

enfatizado que a participação era de caráter voluntário e que elas tinham liberdade para 

recusar participar ou então desistir a qualquer momento do processo. O que inicialmente 

fomentou sentimentos ambíguos, pois de acordo com as normas da APAC, elas são 

obrigadas a participar de todas as atividades oferecidas pela ou dentro da instituição. Caso 

contrário, são castigadas conforme regulamento próprio da metodologia apaqueana, 

intitulado “Regulamento Disciplinar” (FBAC, 2015). 

                                                 
21 O modo oficial de autodeclaração de cor e raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2013) considera cinco categorias: preto, branco, pardo, amarelo e indígena. Recuperado em 10 de dezembro 

de 2018, de https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf 
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  Foi nessa trama do período de permanência no campo, que algumas participantes se 

deslocaram até a mim, perguntando: “Como funciona sua pesquisa? Você me garante que 

se eu confiar em você, não irei me arrepender? Preso tem que confiar desconfiando, um 

olho aberto e outro fechado. Não é por sua causa, mas a vida me ensinou que não 

podemos confiar em ninguém, nem mesmo dentro da nossa família, dentro da nossa 

própria casa” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

Expliquei que eu iria participar de todas as atividades com elas e conversaríamos sobre o 

que desejassem, exceto nas realizações das entrevistas individuais que o foco seria o tema 

da pesquisa. No caso, questões relacionadas a negritude, em especial, sobre as 

singularidades de ser mulher negra em nossa sociedade. A aproximação foi acontecendo de 

forma crescente, de modo que começaram a apresentar demandas para atendimentos 

psicológicos individuais, principalmente nos momentos de intensa tristeza.  

  Se faz oportuno frisar que além da preocupação com os aspectos técnicos da 

pesquisa, a pesquisadora preocupou-se em ouvir cada participante atentamente. Sendo 

assim, ouviu suas histórias de vida permeadas por tristeza, abandono, pobreza, sofrimento, 

rejeição, revolta, saudade, esperança, violência sofrida e praticada, medo, coragem, relatos 

narrados com sentimentos, palavras, silêncios, lágrimas, que gravador, papel e caneta 

seriam incapazes de captar. Assim, a memória tornou-se o melhor instrumento para 

preservar as mais relevantes informações. Ao ouvir os relatos, constatou-se que apesar de 

serem mulheres diferentes, havia muitos elementos comuns em suas histórias de vida. 

Elementos como abusos físicos, sexuais e psicológicos que tiveram início na infância, 

maioria delas, no ambiente familiar.  

  Muitas vezes, retornei para casa angustiada, sobretudo com algumas vozes que se 

calaram em mim e foram anotadas em meu diário de campo, como: “Eu morri quando era 

criança, eu morri quando tinha cinco anos” (Informação verbal informal, anotação em 

diário de campo, 2019).  Vozes que ainda reverberam em mim e me colocam a pensar na 

multiplicidade de violências sofridas por aquelas mulheres, nos seus direitos humanos 

violados. Nessa seara, a feminização da pobreza e a seletividade do sistema penal mostram 

seus efeitos mais perversos. Na visão de Wacquant (2001, p.7-13) devemos colocar em 

pauta uma escolha sobre que Brasil nós queremos de verdade no futuro, pois no sistema 

prisional brasileiro temos pessoas deserdadas pelo Estado do Bem-estar Social e acossadas 

pela violência.  

 

4.3.3 Vivendo na pele do outro: Os Caminhos da Observação Participante  
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O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio 

da travessia (ROSA, 1994, p.86).  

 

  Ao iniciar a pesquisa de campo, ouviu-se entre as funcionárias que era muito difícil 

trabalhar em uma APAC Feminina “pois não se consegue ver onde começa e onde termina 

os problemas. Aplicamos algumas sanções disciplinares e estas não parecem surtir efeitos. 

Estudamos muito, lemos muitos livros e sentimos falta da psicologia feminina, pois teria 

que existir uma psicologia feminina diferente da masculina, pois a mente feminina é 

diferente, mulher tem TPM. Mulher pensa em mil coisas ao mesmo tempo, mulher pensa 

nos filhos. Ao contrário do homem que só pensa em pagar sua cadeia. Precisamos ter esse 

conhecimento para fazermos ajustes na metodologia” (entrevista inicial para apresentação 

da pesquisa, anotação em diário de campo, 2019).   

  Logo no início da pesquisa de campo na APAC Feminina, identificamos a 

reprodução de discursos próprios do patriarcalismo, que atribuem às mulheres 

características que implicam na necessidade de um tratamento diferenciado. 

Compartilhamos da percepção de Beauvoir (1967) ao afirmar que não se define uma 

mulher pelos hormônios, genética ou atributos corporais, mas pela sua relação com o 

mundo e maneira pela qual assume o corpo.  

  Após este início, consolidou-se a pesquisa de campo a partir da observação da 

aplicação dos seus 12 elementos fundamentais aplicados a mulheres, baseados na ideia de 

“valorização humana” mediante disciplina, religião, trabalho e ordem. As observações 

participantes compuseram-se por um tempo longo de permanência no campo. Minhas idas 

ao campo aconteceram diariamente, de segunda a segunda, das 08h até às 18h, 

contemplando diferentes espaços de circulação das pessoas no ambiente apaqueano, 

totalizando aproximadamente quatro meses.  

  As observações ocorreram sem gravador de voz, apenas com anotações no diário de 

campo. Numa relação respeitosa com as mulheres reclusas, avaliei indispensável dizer do 

meu compromisso, apresentando-lhes inclusive meu diário de campo. “Você vai ter muita 

coisa para anotar aqui, principalmente, denúncias. Não vá esquecer nada!?” (Informação 

verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). No decorrer da pesquisa, a 

pesquisadora optou por não fazer anotações na frente das participantes. Estas foram feitas 

após o término de cada encontro de maneira a selecionar os trechos de fala que se 

mostrassem relevantes ao desenvolvimento da pesquisa. Ao sair da instituição, a 

pesquisadora anotou todas as informações mais importantes, com vistas a aproveitar cada 

frase e cada emoção que havia presenciado e sentido junto às mulheres. Nesse sentido, a 
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pesquisa assumiu uma perspectiva política, pois apesar de reconhecer a importância do 

distanciamento saudável do “objeto” de pesquisa, interveio na realidade estudada a partir 

do engajamento crítico e do compromisso ético com as participantes.  

  Nesta alternativa metodológica, a própria história de vida da pesquisadora, 

contribuiu para os subsídios teóricos para uma análise da interseccionalidade de gênero, 

raça e classe. Embora limitada, o engajamento político afetou a forma de ver e interpretar 

os fenômenos sociais, o que permitiu surgir novas possibilidades de interpretações da 

realidade estudada. A pesquisa engajada a partir dessa experiência, contribuiu de forma 

crucial no entendimento ao que elas tinham a dizer sobre si mesmas, sobre suas realidades 

e experiências, mesmo que contrariando minhas expectativas, mas perseguindo uma 

perspectiva que convalidasse a opinião delas mesmas.  

A escolha por uma abordagem qualitativa, de inspiração etnográfica exige que o 

pesquisador seja aceito e participe da vida daqueles que estudam. Assim sendo, entrei na 

vida cotidiana das mulheres reclusas, de modo a ser uma delas tanto quanto podia. Durante 

os encontros, participei das atividades como se fosse uma nativa, participei das orações 

cristãs (pai-nosso, ave-maria), das aulas, refeições, momentos de lazer e demais atos 

socializadores e/ou disciplinadores. Em vários momentos fui identificada como uma 

integrante do grupo, realizei provas e me foi atribuído um número de Infopen22 pelas 

reclusas. Os próprios gestores, em alguns momentos, pareciam se esquecer que eu era 

pesquisadora, o que possibilitou ouvir relatos que ora se revelavam e ora se ocultavam 

diante da presença de pessoas externas à instituição, como por exemplo, relatos racistas, 

sexistas e machistas.  

Ao participar de uma atividade de valorização humana, intitulada “terapia da 

realidade”, que consiste em um trabalho de conscientização mediante uma forte carga de 

culpabilização. A pesquisadora presenciou um funcionário (ex “recuperando”) da 

unidade masculina, que presta serviços voluntários na feminina, proferir às apenadas: 

“Vocês são filhas e herdeiras de Eva, portanto, fruto do pecado original. Você pecou 

contra Deus quando decidiu usar drogas e agora você está na APAC em busca de sua 

salvação” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). Cabe 

destacar que essa fala foi direcionada a uma participante que possui um forte histórico de 

violência, inclusive, foi nesse contexto que se deferiu sua prisão. A reclusa em questão, foi 

                                                 
22  O INFOPEN é um sistema de informações no âmbito do Sistema Prisional Brasileiro. O sistema, 

atualizado pelos gestores dos estabelecimentos, sintetiza informações sobre os estabelecimentos penais e a 

população prisional a partir de número de registro de pessoas que estão ou já estiveram presas. 
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morar na rua no início da adolescência, pois não suportava mais ser vítima de violência 

física, psicológica e sexual no ambiente familiar. Em situação de rua, se envolveu com o 

uso de drogas e consequentemente com a prostituição. Ao ser vítima de violência física, foi 

socorrida e levada para APAC. No momento da prisão, a jovem estava grávida de oito 

meses e sua prisão foi decretada no crime de tráfico de drogas.  

Em relação a sua história, o funcionário voluntário proferiu: “Você escolheu levar 

cinco facadas no momento que escolheu morar na rua e usar drogas” (Informação verbal 

informal, anotação em diário de campo, 2019). A reclusa caiu em prantos e concordou com 

o palestrante. Tal experiência foi muito marcante, ao ponto que a pesquisadora interveio e 

discordou do palestrante e acolheu a reclusa ao afirmar que a culpa nunca é da vítima. 

Nesse momento, a atividade foi encerrada e não houve outras atividades de “terapia da 

realidade” no decorrer da pesquisa de campo 

  Por ocasião da observação participante, a pesquisadora foi convidada a auxiliar nas 

atividades denominadas de “valorização humana” no regime fechado da instituição, 

segundo corpo administrativo da APAC, a falta de união entre as reclusas eram algo que se 

manifestava em outros regimes, mas no regime fechado era mais explícito. Assim, a 

escolha pelo regime fechado se deu por demanda da coordenação da própria instituição. 

Cabe ressaltar que foi acordado que as “recuperandas” não seriam obrigadas a participar 

das atividades, pois esta deveria ser por livre e espontânea vontade. Mas, devido normas 

institucionais, estas seriam obrigadas a permanecer no local, ainda que fazendo outra coisa.  

  Com vistas a levantar os temas a serem trabalhados, foi questionado às 

participantes quais temas elas consideravam mais urgentes a serem trabalhados com o 

intuito de torná-las mais ativas no processo. Assim surgiram as seguintes sugestões de 

temas: “respeito ao próximo; trabalho em equipe; autoestima; projeto de vida; perdão; 

família e relacionamentos abusivos”. Em conversa informal com o setor administrativo, foi 

decidido iniciar as atividades a partir do tema “respeito e trabalho em equipe”. No intuito 

de tornar as participantes mais ativas no processo e compreender os motivos sobre as 

escolhas dos temas. a pesquisadora se aproximou de cada reclusa e às ouviu atentamente, o 

que fez surgir às denúncias de racismo. Denúncias carregadas de intenso sofrimento, 

evidenciando os prejuízos emocionais. Além disso, ficou evidente como o preconceito e a 

discriminação racial eram percebidos como “naturais”, pois conforme alguns participantes 

“O próprio preto se rejeita, não gosta de si mesmo. Se ele mesmo não gosta de si, como 

vai cobrar que outra pessoa goste dele?!” (Informação verbal informal, anotação em 

diário de campo, 2019). Nas intervenções realizadas buscou-se descontruir essa 
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naturalização por meio de discussões. Essa foi a parte mais intensa, com um 

acompanhamento diário, que teve início em abril a junho de 2019, por um período de 

aproximadamente doze horas diárias. Os diálogos produzidos foram registrados no diário 

de campo e centramos a análise nesses encontros, porque foi neles que as participantes 

começaram a construir estratégias de resistência à discriminação racial, o que agenciou 

outros modos de subjetivação e permitiu desbloquear o que se encontrava silenciado. 

Cabe frisar que o Diário de campo foi meu principal aliado e ainda que de maneira 

resumida, transcritos em casa, compunha-se em relatos detalhados sobre o cotidiano das 

mulheres em uma unidade APAC. No entanto, por mais que eu me dedicasse a descrever 

tudo que observei, não foi possível apresentar toda a complexidade dos acontecimentos, 

visto que é um contexto muito rico, além do que consigo apresentar em uma dissertação de 

mestrado. Muitas das reflexões que aqui se traduzem em texto, compuseram períodos 

tensos e tranquilos. Num declínio de minhas emoções, incansáveis vezes recorri ao meu 

Diário de Campo, revisitando os dados produzidos que se entrelaçavam com minhas 

fragilidades de aprendiz pesquisadora. 

  A análise do material produzido nas observações participantes e conversas 

informais foi ancorada no referencial das práticas discursivas de Spink (1990) que entende 

a linguagem como um caminho privilegiado para compreender a produção de sentidos em 

relação ao cotidiano e aos fatos sociais (Spink & Frezza, 2004). Elaboramos mapas 

dialógicos após a transcrição dos diálogos grupais (Spink & Lima, 2004) para 

identificarmos e compreendemos os múltiplos discursos nas conversas do cotidiano, 

constituídos por falas, expressões e figuras de linguagem, assim como os repertórios 

interpretativos de cada participante. Essas utilizaram vários repertórios, entre eles, o da 

denúncia do racismo e da discriminação racial, os efeitos destes em relação a 

subjetividade, e as estratégias que utilizam para enfrentar à discriminação racial. 

Identificamos esses repertórios a partir de sucessivas e cuidadosas leituras dos materiais 

transcritos, no qual, procurou-se identificar padrões recorrentes (Spink, 1990). 

  Identificamos muitas contradições nos repertórios das participantes, no qual, 

negações tornaram-se afirmações em outros momentos de falas, o que só foi possível 

mediante a observação no cotidiano da instituição. As participantes narraram as situações 

de discriminação racial, falas carregadas de muita tristeza, vergonha e culpa. Dessa 

maneira, a discriminação racial foi o gatilho que desencadeou todas as intervenções, o que 

permitiu às participantes contar e recontar as experiências vivenciadas, além de esboçarem 

estratégias de enfretamento e resistência.  
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  A primeira intervenção psicossocial ocorreu no dia 08 de Março de 2019, às 

19horas, dia Internacional de luta das Mulheres e dia que foi inaugurada juridicamente a 

Apac feminina no município de São João Del Rei. Iniciamos a primeira reflexão a respeito 

do que é ser mulher no Brasil, o motivo de existir essa data em calendário nacional e 

internacional, até surgir elementos sobre a realidade da mulher negra brasileira. Tema que 

foi aprofundado junto às participantes no decorrer das observações, o que promoveu um 

conhecimento a respeito da importância do negro em nossa sociedade, de modo que as 

mulheres puderem conhecer suas lutas e se orgulharem de seus traços e ancestralidade 

negra. Para tanto, trabalhamos com letras de músicas, filmes, telenovelas, revistas que 

abordavam a história da mulher negra no país.  

  A última intervenção psicossocial, surgiu com o intuito da pesquisadora em atender 

à solicitação das participantes do estudo para fazer alguma atividade prática relacionada a 

cabelos afros. Logo, convidei algumas cabelereiras especialistas em cabelos afro-étnicos 

para ministrarem uma oficina na instituição. Para tanto, buscou-se fazer um levantamento a 

respeito das mulheres que gostariam de participar. A demanda foi aumentando 

gradativamente até a véspera da oficina, e no final a adesão foi quase total, sendo aplicada 

em todos os regimes da instituição. Um elemento importante a ser avaliado, é que grande 

maioria terminou a oficina com tranças afros em seus cabelos, sendo elas mulheres 

autodeclaradas brancas, pardas e negras.  

  Dentre as pautas desse encontro, retomei a explicação sobre a pesquisa e seus 

objetivos. Por conseguinte, as convidei para participarem das entrevistas individuais. Com 

base no acordo firmado nesse encontro, vinte mulheres reclusas se dispuseram a conceder 

a entrevista e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Ficaram com uma 

cópia do termo, às participantes, a pesquisadora e a instituição. O que possibilitou o início 

das entrevistas no dia seguinte. Não houve qualquer tipo de gravação dessa intervenção 

específica, mas garanti a memória dos dados mediante anotações no diário de campo.  

  Com o consentimento tácito das reclusas e da instituição, iniciamos as entrevistas 

individuais, sem a presença de funcionários ou voluntários da instituição, de modo que as 

participantes não se sentissem coagidas diante do que é institucionalmente prescrito. Sobre 

isso ocorreu um fato bastante interessante, pois a maioria das mulheres custodiadas na 

instituição demonstraram interesse em participar da pesquisa, porém, algumas recusaram a 

participação após ter conhecimento do uso do gravador para a realização das entrevistas, 

mesmo ter sido esclarecido que suas identidades seriam preservadas. 
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  Respeitei a decisão das que se negaram participar, o que causou estranhamento em 

algumas mulheres, pois elas puderam recusar participar da pesquisa sem sofrer 

advertências, o que não ocorre com as demais atividades da instituição. Dentro do possível, 

adequei o estudo segundo suas solicitações e retirei o uso do gravador para aquelas que 

assim desejassem, o que foi de extrema importância para que se sentissem mais livres para 

colaborarem com a pesquisa. Assim, foi se desvelando o valor do respeito às mínimas 

possibilidades de escolha dentro de uma instituição prisional. Além disso, buscou-se 

respeitar o que elas apresentavam e omitiam a respeito de suas experiências, de forma a 

produzir um conhecimento a partir de uma perspectiva horizontal e não impositiva ou 

hierarquizante. 

  Percebi, em meio às entrevistas que precisava encerrar a pesquisa e acelerar a 

despedida, especialmente pelo fato dos dados apresentarem-se repetitivos e sem elementos 

novos que pudessem enriquecer o corpus de análise. Por fim, vinte mulheres concederam 

entrevistas individuais, no qual, podemos afirmar que algumas mulheres participaram com 

mais intensidade do processo da pesquisa, pois estiveram envolvidas desde o início, são 

elas, às mulheres negras. No entanto, esta dissertação traz em suas entrelinhas um pouco 

de todas às pessoas que fazem parte da Apac Feminina, profissionais da educação, 

voluntários e equipe gestora que relacionam-se nesse cotidiano e provocaram minha 

reflexão em relação à problemática da pesquisa. 

  Na perspectiva de que as pessoas que cumprem pena privativa de liberdade são 

sujeitos de direitos, ousei situar as participantes em meu discurso como produtoras dos 

dados durante todo o percurso da investigação. No percurso da dissertação, surgiu a 

demanda pelas participantes de fazer uso dos nomes reais. Porém, conclui-se necessário 

mantê-las no anonimato, visto que a identificação as expõe e coloca em risco sua 

integridade. Logo, os nomes de todas as participantes foram convertidos em nomes 

fictícios garantindo o anonimato de sua identidade. Além disso, não consta dado pessoal, a 

fim de assegurar que nenhuma pessoa possa identificá-la. 

. 

4.3.4. Instrumentos 

 

  Para a presente pesquisa, foi utilizado três instrumentos para a produção de dados, 

observação participante com intervenção psicossocial, conversas no cotidiano e entrevistas 

semiestruturadas, ambas serão apresentadas na sequência:  
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 4.3.5. Observação Participante com intervenção psicossocial  

 

A observação participante se insere no campo das metodologias denominados 

“qualitativas” e, geralmente etnográficas, uma vez que a pesquisa e a intervenção são 

complementares. Minayo (1999) pontua se tratar de uma técnica que permite ao 

pesquisador participar dentro dos grupos observados de modo a se tornar um nativo. 

Segundo Brandão (1987), na observação participante o pesquisador deve compartilhar 

papéis e os hábitos dos grupos de modo a observar os fatos, situações e comportamentos 

que provavelmente não ocorreriam ou seriam alterados na presença de pessoas estranhas ao 

grupo. O que significa, em uma perspectiva construcionista, que “os ‘dados’ não estão lá, 

prontos para serem colhidos, mas, ao contrário, os acontecimentos estão lá, prontos para 

sofrerem um processo interpretativo e só assim serem transformados em ‘fatos,’ que são, 

portanto, os acontecimentos significativos” (Sato & Souza, 2001, p. 44). Segundo 

Machado (2010) o cotidiano é um espaço privilegiado para a intervenção 

psicossociológica, pois possibilita trabalhar questões pessoais e grupais, de modo a 

repercutir na subjetividade das pessoas tornando-as protagonistas da prática e agentes de 

mudança, o que cria novas formas coletivas de pensar, agir e viver (Machado,2010). 

Compreendemos, portanto, que a intervenção psicossocial é uma metodologia que provoca 

um reposicionamento dos sujeitos frente às diversas realidades vividas.  

 

4.3.6. Conversas no cotidiano  

 

Apoiando-nos na perspectiva teórico-metodológica sobre práticas discursivas e 

produção de sentido de Spink (2013), compreendemos as conversas no cotidiano como 

espaço privilegiado de produção de sentido, uma vez que são nesses espaços que as 

variadas formas de interações sociais acontecem. Segundo Spink e Menegon (2013), 

conversar é uma das maneiras por meio das quais as pessoas se posicionam nas relações 

que estabelecem no cotidiano. As conversas são compreendidas como linguagem em uso, 

em ação dialógica, isto é, as práticas discursivas encontram-se na linguagem do cotidiano 

das pessoas. Segundo Spink (2013), o sentido é entendido enquanto prática social 

entrelaçada à linguagem do/no cotidiano, e a informalidade na pesquisa, entendida 

enquanto importante ferramenta na produção de sentidos (Spink & Menegon, 2013).  

No presente estudo, buscamos compreender os sentidos subjetivos de ser mulher 

negra a partir da rede de significados históricos que se (re) produzem nos espaços sociais 
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constituídos historicamente a partir da ancestralidade negra no Brasil. Uma ancestralidade 

que remete ao passado de escravidão e humilhação ao qual foi submetida a população 

negra. Segundo Souza (1983), o pertencimento racial negro significa vincular-se ao lugar 

da “raça” no cotidiano do grupo social e entender-se como integrante ao grupo negro não é 

um processo simples a priori, pois pode causar sofrimento para o sujeito.  “Ser negro”, ou 

segundo a autora, “tornar-se negro” é um processo impregnado de significados socialmente 

construído e está intrinsecamente associado a sentidos subjetivos relacionados às práticas 

discursivas naturalizadas pelo preconceito e estigma social.  

Desse modo, podemos entender a relevância de vários espaços do cotidiano como 

uma fomentadora de prática discursiva, como as 

conversas de corredor, as trocas de opiniões no teatro e no concerto, nas 

diferentes reuniões sociais, as trocas puramente fortuitas, o modo de reação 

verbal face às realidades da vida e aos acontecimentos do dia a dia, o discurso 

interior e a consciência autorreferente, a regulamentação social etc. (Bakhtin, 

1995 apud Spink & Menegon, 2013). 

 

Na presente pesquisa, a opção pelas conversas do cotidiano como recurso 

metodológico se deu em consonância com os construtos da abordagem teórico 

metodológica e ao objetivo central da pesquisa. De modo geral, as conversas do cotidiano 

são tidas como as que apresentam o menor grau de formalização. Julgamos importante 

utilizar entrevistas semiestruturadas como forma de se aprofundar nas questões levantadas 

nas entrevistas informais (conversas do cotidiano). 

Segundo Gaskell (2003) a entrevista além de permitir a interação entre 

entrevistador e entrevistado, possibilita a compreensão da relação entre os atores sociais e 

sua situação, uma vez que fornece dados detalhados a respeito das crenças, valores, 

atitudes e motivações dos comportamentos das pessoas em seus contextos sociais e 

específicos. Nessa direção, a escolha pela técnica de entrevista foi em razão dela oferecer 

maior possibilidade para a exploração das experiências individuais. 

 

4.3.7. Entrevistas: uma Prática Discursiva 

 

A Entrevista é um método de produção de dados que tem critérios de rigor e 

confiabilidade conferidos por meio da descrição minuciosa dos procedimentos 

metodológicos e do rigor na análise dos dados realizadas pelo pesquisador (Spink & Lima, 

2013). A entrevista como prática discursiva é o meio pelo qual as versões da realidade são 

construídas e os sentidos são produzidos. Spink (2013, p. 166) comenta que “ao relacionar 
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práticas discursivas com produção de sentidos, estamos assumindo que os sentidos não 

estão na linguagem enquanto materialidade, mas no discurso que faz da linguagem a 

ferramenta para a construção da realidade”. 

Utilizamos a entrevista semiestruturada por ser uma ferramenta com um 

planejamento aberto, o que contribui para que a fala das entrevistadas ocorressem de forma 

livre. Segundo Minayo (2010), nessa modalidade é necessário que o pesquisador construa 

um roteiro com perguntas disparadoras que devem partir do geral para o específico, de 

modo a não impedir a flexibilidade da entrevista. Bauer e Gaskell (2002) enfatizam a 

necessidade de o pesquisador estabelecer um rapport com o entrevistado, acrescenta 

também a necessidade de o pesquisador estar a par do contexto sociocultural em que os 

entrevistados estão situados. Nesse sentido, o diálogo com os sujeitos se desenvolveu 

mediante uma relação horizontal pautada no respeito pelas suas experiências e saberes. 

A fim de atingir maior rigor com o método, a entrevista semiestruturada passou por 

um “teste piloto”, com a finalidade de aperfeiçoar o instrumento com base nos objetivos da 

pesquisa. Esse teste foi realizado com a primeira entrevistada, que também compôs o 

corpus de análise. Esse “teste piloto” traz a possibilidade de reduzir problemas com a 

estrutura das perguntas disparadoras (Minayo, 2010). 

  A frase disparadora da entrevista foi “– Bom dia, boa tarde... como você está? Me chamo 

Helaine, sou profissional da área de Psicologia, e aluna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

UFSJ (PPGPSI). Estou fazendo uma pesquisa sobre a APAC Feminina do município de São João del-Rei e 

gostaria que você me contasse a respeito de como tem sido sua experiência na instituição. Para tanto, farei 

agora algumas perguntas sobre você, (...), entre outras perguntas! Esta entrevista tem como finalidade 

permitir uma compreensão sobre você e alguns aspectos gerais da APAC. Fique à vontade para responder 

às perguntas, e sinta-se no direito de interromper a entrevista caso precise ou queira”.  

Após a abordagem inicial, foi informado às entrevistadas as questões éticas 

relativas à pesquisa (o caráter voluntário, sigilo, comunicação, registro, esclarecimentos, 

documentos a serem produzidos etc.) O roteiro completo da entrevista encontra-se disposto 

no Anexo I. 
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4.4. Análise e Interpretação das práticas discursivas 

 

  De acordo com Minayo (2010), a construção da análise dos dados produzidos se 

desenvolve a partir de três etapas: a primeira, diz respeito à preparação dos dados 

empíricos produzidos, mediante diversos procedimentos a serem adotados, esses 

procedimentos são representados por fases sumárias que visam à organização e ao 

tratamento dos relatos; a segunda, implica na necessidade de refletir sobre a percepção que 

os sujeitos constroem sobre determinada realidade e sobre os processos que atravessam as 

relações estabelecidas no interior dessa estrutura. Para tanto, se faz necessário revisitar os 

autores que se debruçam sobre tais processos e sobre a temática trabalhada na pesquisa; e a 

terceira, consiste em refletir sobre as estruturas que permeiam a vida em sociedade. 

O processo de interpretação na perspectiva construcionista é compreendido 

enquanto processo de produção de sentidos que atuam na subjetividade, tendo em vista que 

a construção subjetiva se organiza através de inúmeros sentidos individuais suscitados por 

determinantes sociais, ideológicos, políticos e históricos (González, 1984). Dessa maneira, 

sentido é entendido como atividade-meio, que impõe ao pesquisador entender o fenômeno 

pesquisado à luz de categorias, hipóteses e informações contextuais diversas (Spink, 2013). 

Além disso, é entendido como a atividade-fim, uma vez que a análise do pesquisador 

assegura o rigor científico, compreendido enquanto “objetividade possível no âmbito da 

intersubjetividade” (Spink, 2013, p. 83). De acordo com Spink & Menegon (2000) a 

perspectiva do construcionismo social considera a subjetividade do pesquisador como um 

recurso a mais na pesquisa, na medida em que elementos subjetivos do pesquisar podem 

ampliar a compreensão sobre o objeto investigado. O que implica ao pesquisador a 

responsabilidade de realizar uma descrição minuciosa dos procedimentos metodológicos, 

bem como ser autocrítico na análise dos dados que foram pesquisados (Spink & Menegon, 

2000). 

A análise dos dados visa compreender o sentido dos fenômenos sociais a partir do 

conjunto de informações coletadas nas entrevistas, conversas informais e observações 

participantes. Busca-se deixar aflorar os sentidos, e a partir daí, construir as categorias de 

análise. Para tanto, emprega-se a ferramenta denominada mapas de associação de ideias 

que tem como objetivo central “sistematizar o processo de análise das práticas discursivas 

em busca dos aspectos formais da construção linguística, dos repertórios utilizados nessa 

construção e da dialogia implícita na produção de sentido” (Spink, 2013, p. 84). A 
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construção dos mapas inicia-se com a definição de categorias temáticas que abordem os 

objetivos das pesquisas. Os mapas não são uma técnica fechada, portanto, há um processo 

interativo entre análise dos dados e construção das categorias. Assim, o próprio processo 

de análise pode levar à redefinição das categorias, uma vez que aproxima paulatinamente o 

pesquisador dos sentidos concebidos como atividade-fim.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Construindo o caminho da análise: apontamentos iniciais  

 

O objetivo aqui é compreender como a subjetividade de mulheres negras em 

contexto de privação de liberdade é construída a partir dos sentidos subjetivos associados 

aos marcadores de gênero, raça e classe, bem como as estratégias de resistência criadas por 

essas mulheres frente às desigualdades criadas a partir dos marcadores citados, uma vez 

que são compartilhados e atuam em diferentes espaços, temporalidades e situações. Os 

marcadores de gênero, raça e classe são edificados no universo de significados que 

transcendem as relações sociais e instituições que circulam o sujeito.  

Nesse sentido, o movimento de homens e mulheres negras defendem a utilização da 

raça como um conceito político que evidencia a existência de desigualdades associadas à 

distribuição e ao acesso aos serviços de saúde, educação e trabalho em razão da 

discriminação (PNUD, 2004; CRP, 2017). Dessa maneira, entendemos o racismo enquanto 

ideologia que naturaliza a vida social, explicando diferenças sociais e econômicas a partir 

das características biológicas. Ou seja, o racismo utiliza o conceito de raça para oprimir e 

segregar, enquanto a discriminação racial consiste na ação de discriminar pessoas. Assim, 

a subjetivação é constituída discursivamente, pois faz os indivíduos se identificarem com 

determinados discursos tomando como verdades. 

Os estudos baseados no paradigma do Construcionismo social, o caso da presente 

pesquisa, enfatizam o poder da linguagem e considera a subjetividade como parte do 

processo relacional, da trama social em que todas as pessoas estão inseridas. O 

Construcionismo localiza a produção do conhecimento nos processos de intercâmbio 

social, pelos quais os indivíduos atribuem sentido ao mundo em que vivem, incluindo-se a 

si mesmas.  Nesta pesquisa, entendemos a subjetividade como um conceito operativo que 

permite a compreensão das relações sociais a partir da dialética entre individual e coletivo 

(Nardi, 2006). Desse modo, compreendemos a subjetividade como rede discursiva, 

localizada na linguagem, constituída a partir das práticas discursivas da sociedade 

(Foucault, 1997). Assim, a subjetividade se expressa a partir do lugar que se ocupa em 

determinado grupo, etnia, raça e gênero.  

O discurso racista tende a normalizar as diferenças entre os sujeitos atribuindo-lhes 

a responsabilidades pelas desigualdades sofridas. Discurso que se reproduz na metodologia 

apaqueana ao dizer: “Na APAC as algemas só voltam ao seu pulso por sua livre e 

espontânea vontade” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 
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Apesar da metodologia não enxergar as diferenças raciais, ela ressalta que a criminalidade 

é um fenômeno individual.  

Ao tratar todas às reclusas como iguais, sem considerar suas diferenças históricas, 

culturais e sociais, a APAC reproduz o mito da democracia racial e, consequentemente, o 

racismo. Entendemos que há no Brasil uma cultura de negação de práticas racistas, uma 

ideologia que prejudica de modo objetivo e subjetivo a vida das pessoas negras (Souza, 

2009). Ao silenciar-se diante do peso que o pertencimento racial tem sobre a vida das 

pessoas negras, a APAC comete o racismo institucional (Werneck, 2013) e contribui para a 

manutenção de estigmas e preconceitos, uma vez que reproduz um discurso que normaliza 

as diferenças entre os sujeitos, atribuindo-lhes a responsabilidade pelas desigualdades 

sofridas. Dessa maneira, são veiculadas normas e prescrições para as pessoas negras, que 

funcionam como máquinas de agenciamentos de subjetividades assujeitadas, passivas e 

homogêneas. 

O discurso racista é (re) construído e (re) significado conforme o contexto social e 

histórico nos quais acontece. As práticas racistas designam lugares e posições diferentes 

para a população negra dentro da estrutura da sociedade brasileira. Práticas que operam 

como meio de fixar, legitimar e naturalizar injustiças sociais, de modo a assegurar a 

hegemonia do grupo dominante sobre o grupo subordinado. Para Hall (2006) devemos 

pensar o racismo em articulação com diferentes estruturas da formação social, não apenas 

dentro de uma estrutura econômica. 

Consideramos que a APAC deve levar em consideração o contexto histórico, social 

e etnográfico que os sujeitos estão inseridos, pois são nesses contextos que seus corpos 

adquirem significação. De acordo com Souza (2009) um significado potencialmente 

negativo tendo em vista o sofrimento inerente à experiência de discriminação racial. 

Apesar de existir no Brasil uma negação de práticas racistas na sociedade, a população 

negra vem construindo de maneira peculiar, ao longo do tempo, diferentes formas de 

resistências a opressão e discriminações, o que evidencia a necessidade de lançarmos um 

olhar para essas ações. Assim, buscamos compreender os modos de subjetivação de 

mulheres negras em contexto de privação de liberdade, bem como suas estratégias de 

resistência frente ao poder disciplinar de uma instituição prisional que aplica o método 

APAC de execução penal. 

De modo geral, todas as mulheres negras participantes da pesquisa apresentaram 

vivências atravessadas por situações de racismo, baixa autoestima e desejo de serem 

tratadas/reconhecidas como pessoas, ou seja, sentimentos de desumanização pelos quais 



 

87 

 

têm passado as mulheres negras. No entanto, vivências de redescoberta, pertencimento e 

emancipação também foram descritas. Elementos que serão profundamente discutidos no 

decorrer da análise dos dados.  

Iniciaremos as discussões sobre os dados produzidos a partir das categorias que 

buscam relacionar os discursos e vivências comuns e, assim, pensá-las como importantes 

elementos de compreensão sobre a subjetividade das mulheres negras em contexto de 

privação de liberdade em uma unidade apaqueana. Apresento, a seguir, fragmentos dos 

discursos das mulheres participantes do estudo, mediante uma pequena apresentação do 

perfil de cada uma delas. Eu as nomeei: Clementina de Jesus, Chica da Silva, Akotirene, 

Cléopatra, Carolina de Jesus, Anastácia, Dandara, Lélia Gonzales e Lilian. Os nomes 

Sarah, Helena, Maria, DSL, Paola, Júlia, Jéssica, Pabline, Maria Luiza, Larissa, Rafaela, 

foram escolhidos pelas próprias mulheres. Os fragmentos foram selecionados depois de 

repetidas leituras das transcrições das falas registradas através das observações, conversas 

informais e entrevistas em diálogo com o referencial teórico adotado. 

 

5.2. Perfil das participantes: vidas negras e os efeitos (psico) sociais do racismo  

 

  Com vistas a direcionar uma melhor compreensão do objeto de estudo, 

analisaremos os efeitos do racismo ao longo de suas vidas. Iremos assim, apresentar o 

perfil social dessas mulheres participantes da pesquisa, coletado a partir da vivência no 

cotidiano de uma unidade APAC Feminina, onde foi possível realizar entrevistas com as 

mulheres reclusas. Tratando-se da sociedade brasileira, temos como objetivo promover 

uma reflexão antirracista, visando possibilitar um aporte teórico para as instituições que 

trabalham com esse segmento populacional. 

 

Gráfico 1 – Classificação racial das participantes da pesquisa 
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Fonte: Elaboração própria 

 

  Observamos no gráfico que 6 mulheres responderam ser da raça negra. Em 

contrapartida, 8 mulheres se declaram pardas e 6 se autodeclararam brancas e nenhuma 

participante se autodeclarou amarela ou indígena.  

  Enfatizando a discussão sobre racismo, a partir da escala hierárquica em relação aos 

diferentes âmbitos da vida, consideramos o grupo racial negro aquelas pessoas que se 

autodeclaram negras e pardas. Como já descrito anteriormente, adotamos os termos 

“pardas” e “negras” devido demanda das próprias mulheres no decorrer da pesquisa de 

campo. Assim, participaram da pesquisa 14 mulheres negras. É importante enfatizar que de 

acordo com dados do IBGE (2013), pessoas autodeclaradas pardas compõe o grupo racial 

negro, visto que historicamente ocupam os lugares mais subalternos na sociedade, sendo o 

grupo racial branco, o que ocupa o topo da hierarquia (IBGE, 2013). 

  É oportuno salientar que o padrão tido como ideal é atribuído à população branca, o 

que afeta significativamente ambas subjetividades, no qual o branco a constitui de forma 

afirmativa, enquanto os negros vivenciam uma luta constante contra o sentimento de 

inferioridade (Souza, 2009). Por vezes, interiorizam consciente ou inconscientemente, o 

padrão considerado ideal que aprisiona o campo psíquico e modos de vida da população 

negra (Fanon, 2008). Vê-se que às mulheres autodeclaradas pardas possuem fortes 

características fenotípicas da população negra, o que indica uma falta de identificação com 

a raça negra. No entanto, podemos perceber nos relatos informais das mulheres 

autodeclaradas pardas e negras, que ambas já foram vítimas de racismo no decorrer da 
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vida. Algumas relataram terem sido chamadas de macacas na escola e ouvido piadinhas 

sobre o cabelo. Atrelado a isso, acrescentou que gostaria de ter “o cabelo liso igual da 

irmã” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  Nesse relato temos as interseccões de opressão machista e racista pautando a 

existência de mulheres negras, sendo o cabelo um importante elemento de autoafirmação e 

cultivação do amor a autoimagem. De acordo com Beauvoir (1967), o conceito de beleza é 

uma estratégia de controle masculino, pois são estes que detém o lugar privilegiado de 

poder e decisão sobre o que é belo, bonito e desejável em uma mulher. A prática de 

alisamento dos cabelos é vista por feministas negras, como bell hooks (2004), Gonzalez 

(1984; 1988) e Xavier (2013) como estratégia de braqueamento imposta as mulheres 

negras, com vistas a facilitar inserção na vida em sociedade, em especial, na vida 

afetiva/sexual. Para a intelectual negra bell hooks (2004) um dos fatores que incentivam às 

mulheres a controlarem seus cachos refere-se à aprovação e considerações de seus 

parceiros afetivos, devido os homens responderam de forma mais afetuosa quando a 

mulher tem um cabelo liso ou alisado. Através da autora, conseguimos identificar padrões 

normativos de gênero relacionados aos cabelos. Em outras palavras, constatamos que o 

alisamento é um padrão de feminilidade hegemônica (hooks, 2004).   

  Berth (2018) enfatiza que o “estigma recai sobre os ombros de mulheres negras 

desde a mais tenra infância, tendo em vista que são alvos constante de diversas injúrias, 

rejeições e manifestações racistas, esteja ele alisado ou natural” (p. 95).  Dessa maneira, o 

cabelo desde muito cedo, afeta a subjetividade das mulheres negras, pois os preconceitos 

raciais e estereótipos tem como finalidade ridicularizar esse atributo, o que evidencia a 

urgência de “um árduo trabalho de ressignificação para libertar mulheres negras dessas 

estratégias de desqualificação da estética negra” (Berth, 2018, p. 95). Um trabalho árduo e 

extremamente necessário, pois o fortalecimento da subjetividade das mulheres negras pela 

estética é a linha divisória que às colocam de fato em permanente autonomia frente ao 

sistema de dominação e opressão histórica de toda a população negra.  

  Cabe destacar que algumas das participantes autodeclaradas pardas afirmaram 

categoricamente em conversas informais que só se relacionam amorosamente com homens 

brancos. Segundo elas, não é uma questão de racismo, e sim uma questão de gosto e elas 

gostam de gente branca, pois é mais bonita (Informação verbal informal, anotação em 

diário de campo, 2019). A partir das reflexões de Fanon (2008) entendemos que a 

manifestação do desejo de se relacionar com um homem branco é um efeito do 

aprisionamento elencado pela rejeição de si mesma e de sua aparência negra em 
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detrimento da aparência branca. Trata-se de uma alienação psicológica devido à população 

negra historicamente absorver do posicionamento racista da branquitude que suas 

características físicas são feias, o que reflete em sua negação e afeta de forma violenta às 

subjetividades das mulheres negras, uma vez que a rejeição por si mesmo é projetada em 

seus pares sociais de modo a impossibilitar as formações de relações saudáveis, sejam de 

amor ou amizade (Berth, 2018; Gonzalez,1984).  

  De acordo com Foucault (2011) o corpo expressa relações social-afetivas sendo a 

afetividade um campo analítico amplo que abarca outras relações sociais. Ao falar sobre 

aspiração das relações afetivas com o “outro” não-negro, a participante evoca as razões de 

suas escolhas dentro do domínio racial. Aliada a essa questão, observamos que apesar de já 

ter sido vítima de racismo, a participante em questão afirma seu encanto pela raça branca. 

Percebemos, portanto, que é no campo das relações afetivas que se expressam concepções 

perpetradas pelos discursos da racialização. Sendo a estética corporal o principal 

mecanismo de preferência afetiva sexual. Conforme Fanon (2008) e Munanga (2004) 

descontruir esse processo de autoalienação que atinge o plano objetivo e subjetivo da 

população negra é algo fundamental, uma vez que a autoalienação dificulta sua 

mobilização em direção a conquista de direitos. Percebemos isso na fala das participantes 

que afirmaram ter sofrido racismo ao longo da vida, inclusive dentro da própria unidade 

APAC e ressignificam isso por meio da religião, o ápice da metodologia. 

  Sarah: “Na hora bate aquela raiva, mas aí eu penso que sou muito maior que isso. 

E já dizia a Bíblia que os humilhados serão exaltados e que o reino dos céus pertence aos 

humildes. Aí, eu deixo a pessoa pra lá e acabo garrando com Deus (Informação verbal 

informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  Ante o exposto, o racismo institucional (Werneck, 2013) apresenta-se relevante 

para a presente pesquisa, tendo em vista que a prática de racismo velado situa a população 

negra na posição de exclusão e subalternidade. Assim, é de extrema importância a 

instituição contextualizar demandas específicas da população negra. Algo que segundo 

relatos das reclusas, passou a acontecer após a presença da pesquisadora na instituição. 

“Antes de você chegar as palestras eram só sobre dependência química. Depois que você 

chegou que começou falar sobre mulher negra e tal” (Informação verbal informal, 

anotação em diário de campo, 2019).  

  De acordo com Werneck (2013) racismo é uma ideologia que se realiza nas 

relações sociais mantendo e perpetuando privilégios e hegemonias. Em razão de ser um 

fenômeno de abrangência ampla, deve-se “ser reconhecido também como um sistema, uma 
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vez que se organiza e se desenvolve através de estruturas, políticas, práticas e normas 

capazes de definir oportunidades e valores para pessoas e populações a partir de sua 

aparência, atuando em diferentes níveis: pessoal, interpessoal e institucional (p. 11). Para a 

autora, o racismo institucional é um mecanismo estrutural que produz e legitima condutas 

excludentes.  A autora afirma que esse mecanismo se manifesta por meio de condutas 

cotidianas ou profissionais dentro e fora das instituições, o que faz com que sejam 

naturalizadas. A questão do racismo institucional é muito importante nesse trabalho para 

dimensionar o papel das instituições na imobilização da população negra dentro dos 

segmentos de exclusão e subalternidade, através das práticas do racismo velado dentro das 

relações de poder institucional.  

  Na presente pesquisa, desenvolvemos o pressuposto de que a APAC na sua 

constituição institucional nega a existência da população negra e dessa forma reproduz o 

racismo em seu espaço a partir do silenciamento a respeito da questão étnico-racial. 

Identificamos, portanto, a necessidade de um trabalho que trouxesse à tona suas 

manifestações, tendo em vista que a instituição estava imersa em seu silenciamento e 

mesmo percebendo que existia práticas discriminatórias, resistia em discutir a questão. No 

entanto, os achados da pesquisa nos levaram a concluir que não existia uma ausência 

completa, como pressupúnhamos, uma vez que existia algumas iniciativas com vistas a 

enfrentar a questão. Porém, o silenciamento expressa-se de várias formas nos diversos 

espaços da instituição.  

  Nesse sentido, uma consideração importante a fazer é que a maioria das 

funcionárias são negras, inclusive, a funcionária chefe, que participou das primeiras 

intervenções. Autodeclarada negra, sua fala foi impregnada da vontade de contribuir com o 

desvelamento da discriminação racial no espaço apaqueano, ao mesmo tempo que esbarrou 

nos seus limites pessoais.  Cabe ressaltar que nas primeiras observações do cotidiano 

institucional, a pesquisadora em união com as funcionárias, buscaram caminhos possíveis 

para trabalhar as demandas das participantes no espaço apaqueano. Foi quando emergiu a 

questão étnico-racial a partir de denúncias de discriminações vivenciadas ao longo da vida. 

Experiências que impactaram a funcionária chefe de modo que seus olhos ficaram 

marejados e o silêncio se fez presente em sua conduta. Nesse momento, a funcionária 

chefe ficou em posição de igualdade com as “recuperandas”, algo que foi de extrema 

importância, tendo em vista que naquele momento, todas se perceberam como iguais ao 

compartilharem o sofrimento que atinge a cor da pele. 
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  Uma participante proferiu: “Agora eu sei que a Kamylla é gente como a gente. Ela 

é pretinha igual nós e sofre na pele também” (Informação verbal informal, anotação em 

diário de campo, 2019). Identificamos na conduta das participantes e da funcionária, o que 

Ribeiro (2017) pensa a respeito do conceito de empatia. Para a filósofa, empatia é uma 

construção que demanda esforço e disponibilidade para aprender e ouvir. A funcionária em 

questão não participou das próximas atividades junto às participantes, porém, incentivou à 

inclusão dessa discussão no interior da unidade. Dessa maneira, umas das respostas sobre 

os elementos motivadores do silenciamento da APAC sobre as relações étnico-raciais está 

intrinsecamente associada ao processo de construção da subjetividade das funcionárias a 

partir do autoreconhecimento étnico-racial.  

  Por esse motivo, somos levadas a concluir que a subjetividade das funcionárias é 

um elemento fundamental do processo de desconstrução/reconstrução das práticas que são 

vivenciadas no interior da instituição sendo responsáveis pela manutenção do racismo 

nesse espaço. Na ótica das funcionárias, a questão étnico-racial no espaço apaqueano é 

algo vivenciado diariamente por todas e manifesta-se de formas diversas no cotidiano da 

APAC como um todo. A despeito deste fato, existe uma constatação por parte das 

funcionárias de que as práticas da instituição podem ser potencializadas em direção da 

desconstrução do racismo. O que nos permitem afirmar que é um espaço que carrega a 

possibilidade de transformação social. 

  Um dos objetivos da instituição é empoderar e fortalecer a autoestima das mulheres 

reclusas. De acordo com Berth (2018) o processo de fortalecimento da autoestima faz parte 

de um processo ativo de empoderamento, tendo em vista que o acúmulo de experiências 

negativas torna esse processo como uma questão de sobrevivência. No entanto, “é prudente 

reforçar que, sem o entendimento político do que a estética representa enquanto 

instrumento de contranarrativa importante, ela se esvazia e perde a força de motivar e 

movimentar todo um grupo” (p. 116). Entender a beleza pautada no autoamor sem 

movimentação política, não condiz com o processo de empoderamento. O empoderamento 

acontece por meio da visão crítica da realidade, sentimento de autoestima, consciência das 

desigualdades e a capacidade de se mobilizar e gerar renda independente (Sardenberg, 

2018).  

  Ao questionar a direção a respeito das ações voltadas a negritude, ouviu-se que a “ 

APAC empodera as mulheres, dar poder à elas por meio dos estudos, trabalho e 

atividades relacionadas a autoestima, como por exemplo, a realização do “Miss 

Prisional”, no qual, contou com voluntários na área da beleza e empréstimos de vestidos 
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por parte do comércio local” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 

2019). Sobre isso às apenadas relataram que de fato teve a realização do desfile com vistas 

a levantar a autoestima, “No entanto, ninguém avisou a gente que viria pessoas de fora 

para nos maquiar e nem que teria vestidos chiques. Eles primeiro perguntaram quem 

queria participar e ficamos sabendo só no dia do desfile que teria essas pessoas de fora. 

Aí, eu não participei, pois como eu desfilar feia, sem tá arrumada”. (Informação verbal 

informal, anotação em diário de campo, 2019). Identificamos no relato, fragmentos de uma 

baixa autoestima que a impossibilitou de participar de um evento com o objetivo de 

trabalhar o sentimento em questão. O que demonstra que nem todas foram beneficiadas, 

devido uma omissão de informação, ou até mesmo, uma falha na comunicação.  

  Por outro lado, outra apenada diz que não participou, pois: 

  Pabline: “Acho que é porque eu me achei baixinha. Baixinha demais! Não significa 

que eu não ganharia, porque eu acho que eu ganharia. Mas é porque eu sou baixinha. 

Tem que ser um pouco mais alta. Porte de modelo tem que ser alta. Ta quebrando muito 

isso né? Porque as modelos são magras, né? Agora tem umas plus size. Mas quem sabe na 

próxima, participarei. Mas também fico com medo, coitada das outras meninas, se eu 

participar, elas não vão ganhar. Entendeu?!” (entrevista, Pabline, regime semiaberto, 

2019). 

  É interessante como identificamos na fala da participante autodeclarada negra, a 

contradição entre a teoria e ação, evidenciando no oculto de sua fala, elementos do padrão 

hegemônico, como ser alta e magra. De acordo com Berth (2018) “Parece-me questionável 

que sem o fortalecimento da autoestima não tenhamos força para iniciar sequer um 

processo lúcido de empoderamento”. (p. 93). Segundo a autora, autoestima não está 

relacionada com as considerações que fazemos a respeito de nossas belezas estéticas, mas 

com o processo histórico que cria e mantém relações de poder. Ao se questionar se 

“estética é empoderamento?” (p. 91) a autora nos leva a refletir a respeito dos valores que 

circulam em torno da estética em uma sociedade plurirracial e patriarcal que exclui e 

desestimula a “autoestima de grupos historicamente oprimidos”. (p. 91). Foi a partir dessa 

racionalização que se originou nosso trabalho sobre a questão étnico-racial na APAC, com 

o intuito de fortalecer uma estética historicamente oprimida, passando pela compreensão 

de como os corpos das mulheres negras são vistos socialmente e por elas mesmas. 

Elemento que será mais profundamente discutido no decorrer da análise dos dados.   
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Gráfico 2 – Idade das participantes da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  No que se refere à faixa etária da amostragem dessa pesquisa, a grande maioria tem 

entre 30 a 40 anos, sendo seguida pela população considerada jovem, com idade entre 20 a 

30 anos, sendo 10 e 8, respectivamente. As outras duas, uma com idade de 45 e a outra 

com 57 anos de idade. É recorrente em que os materiais que apresentam a idade das 

pessoas em contexto de privação de liberdade apresentam características de uma população 

jovem (Depen, 2018; Infopen Mulher, 2018). O que não ocorreu na mesma proporção do 

presente estudo. No entanto, identificamos que aquelas que apresentaram serem mais 

jovens, são as mesmas com baixa escolaridade, estrutura familiar conflituosa e ausência de 

experiência profissional. Elementos que somados, reforçam a vulnerabilidade desse 

segmento populacional e a necessidade de implementação e acompanhamento de políticas 

públicas para essas mulheres.  

  No entanto, convém citar o projeto de lei intitulado, PEC 171, uma proposta que 

prejudica os direitos garantidos à juventude, visto reivindicar a redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, dentre eles, o delito do tráfico de drogas, 

que a cada dia, encarcera a população negra, sobretudo, jovens negros e periféricos. O que 

atinge a maternidade negra, sendo as mães adolescentes às principais vulneráveis ao 

aceleramento do encarceramento em nome de uma suposta “Guerra às drogas”. 

Acrescenta-se a isso, a depreciação do sistema carcerário que viola os direitos humanos 

preconizados e garantidos por uma constituição que deveria protegê-los. A respeito dos 

adolescentes, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8069,1990) 

aponta que a PEC é inconstitucional. O ECA defende que a proteção e o desenvolvimento 

integral das crianças e adolescentes devem ser oferecidos sem nenhuma discriminação ou 
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distinção mediante a ações articuladas entre a família, Estado e a sociedade (Lei nº 8069, 

1990). 23 

 

Gráfico 3 – Estado Civil das participantes da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  Outro elemento que assume importância no presente estudo é o estado civil das 

participantes, no qual, a maioria declarou ser solteira, seguidas pelas casadas, viúvas, 

divorciada e amazeada. Cabe dizer que essa última categoria não constava no roteiro da 

entrevista, sendo acrescentado pela participante.  

  Nesses dados, podemos perceber o reflexo do racismo nas relações afetivas das 

mulheres negras que a colocam em solidão, afetando seu corpo no campo da sexualidade.  

Como sugeriu Foucault (2011) a sexualidade e o corpo não estão isentos do “poder 

disciplinar” que é reordenado pelos sujeitos em suas experiências em diversos tipos de 

relações sociais. Foucault (2011) e Fanon (2008) percebem o corpo negro como algo 

construído e representado através da história, sendo o racismo, uma das formas históricas 

que se engendra no corpo do sujeito negro mediante a relação com o outro não-negro. De 

acordo com a cartilha do CRP (2017), o racismo aprisiona o corpo da pessoa negra 

mediante a propagação do estereótipo da hipersexualização, o que “limita as possibilidades 

de encontro no mercado afetivo, inibe ou compromete o pleno exercício da sexualidade 

pelo peso dos estigmas seculares, cerceia o acesso ao trabalho, arrefece as aspirações e 

rebaixa a autoestima” (Carneiro, 2003, p. 122).  

                                                 
23 Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 (1990). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Recuperado em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf 
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  Pelo exposto, evidencia-se a necessidade de ações que auxiliem na construção da 

imagem da mulher negra a partir de uma perspectiva positiva, a fim de beneficiar a 

autoestima. A respeito das relações afetivas das mulheres negras, Nascimento (2006) 

pontua que “Há poucas chances para ela numa sociedade em que a atração sexual está 

impregnada de modelos raciais, sendo ela representante da etnia mais submetida” (p. 129). 

Apesar de não aprofundar nas relações amorosas, identificamos que algumas mulheres 

foram apreendidas junto a seus companheiros.  

  Pabline: “Eu morava em Belo Horizonte e meu irmão morava aqui. Aí, veio eu e o 

meu esposo. Aí, a gente fomos preso dentro do ônibus por tráfico de drogas e eu vim parar 

aqui na APAC já direto” (Informação verbal, entrevista, Pabline, regime semiaberto, 

2019). 

  Outras relataram que a prisão se deu em ambiente domiciliar, em função do esposo 

ter envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, há envolvimento do parceiro em 

práticas de outros delitos, como homicídio e vendas ilegais de armas. O que evidencia a 

urgência de políticas que considerem as especificidades da criminalidade feminina sob 

uma perspectiva de gênero. Partimos da concepção que o fenômeno da criminalidade é 

atravessado por discursos normativos e a análise da perspectiva de gênero mostra-se 

essencial para a compreensão das relações de poder que determina a realidade criminal no 

Brasil. Para Scott (1990) gênero é a forma primária que constitui significado às relações de 

poder baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, na medida em que estabelece 

“acesso diferencial aos recursos materiais e simbólicos” (p.88). A partir dessa definição de 

gênero, compreendemos que opressão social das mulheres encarceradas está expressa no 

sexismo, classismo e racismo.  

  O tráfico de drogas é o delito que mais encarcera mulheres, e na visão de Greco 

(2011) e Costa (2008), um dos fatores que influencia o envolvimento das mulheres com o 

tráfico de drogas diz respeito às relações de amor e afeto, o chamado “amor bandido”. De 

acordo com Greco (2011) muitas mulheres apaixonam-se por homens ligados ao tráfico de 

drogas e, em decorrência dessa união, são mais vulneráveis à prisão. Concluímos que à 

questão da droga requer a implementação de uma política de drogas que leve em 

consideração todos os elementos que influenciam a ocorrência da conduta, como a história 

do sujeito, o seu contexto pessoal e social. Compartilhamos que o tráfico de drogas deve 

ser analisado dentro do contexto das relações de gênero que se estabelecem entre as 

mulheres e seus companheiros. O que nos direciona a compreensão das faces da igualdade, 
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bem como, da necessidade de desigualar para ter acesso a uma situação fática de justiça. É 

comum na sociedade brasileira, ataques às políticas públicas de reconhecimento, também 

conhecidas como ações afirmativas, utilizando-se do mito da democracia racial que afirma 

“todos somos iguais perante a lei”. Todavia, para além da humanidade que deveria nos 

igualar, somos caracterizadas por infinitas diferenças de gênero, raça e classe que 

constroem nossas subjetividades, histórias e vivências. As primeiras declarações de 

direito que almejavam a igualdade de todos perante a lei, ignoraram o tratamento 

desigual destinado as mulheres e pobres escravizadas/escravizados, pois tinha-se no 

imaginário social que estes não eram cidadãos portadores de direitos (Davis, 1981). 

 Desse modo, é por intermédio de políticas de reconhecimento que os grupos 

historicamente marginalizados conseguirão alcançar a igualdade em sua dimensão 

material. Em síntese, a citação de Santos (1997) expressa claramente a necessidade de 

observar a realidade das mulheres enquadradas no delito do tráfico de drogas: “Temos o 

direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito de ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e, de uma diferença que não produza, alimente ou 

reproduza as desigualdades” (Santos, 1997, p.105-124).   

  A partir da análise realista do sistema carcerário, Baratta (2002) enfatiza a 

necessidade de medidas alternativas à prisão, tendo em vista que o cárcere fracassa no 

propósito de controle da criminalidade e de reinserção dos condenados.  

 

Gráfico 4 – Quantitativo de participantes que possuem ou não filhos (as) 

 -  

Fonte: Elaboração própria 
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  Em relação à maternidade, 14 mulheres declararam ser mães. Inclusive, as 

mulheres mais jovens, além disso, nos chama atenção que foram essas que possuem dois 

ou mais filhos. O que pode ser indicativo da ausência de políticas públicas direcionadas a 

esse segmento populacional, de forma específica, são jovens, negras, com baixa 

escolaridade e de origem periféricas. Grande maioria relatou não ter tido acompanhamento 

no âmbito da saúde e tão pouco acesso a processos educativos voltados ao planejamento 

familiar, o que vai de encontro aos achados de Coelho, Andrade, Vitoriano, Souza, Silva, 

Gusmão, Nascimento e Almeida (2012). Elementos evidenciados nas falas das 

participantes: “Eu nunca fiz um preventivo em minha vida, fui fazer aqui na APAC e olha 

que eu me prostituia lá fora” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 

2019).  

  Dandara: “Apesar da vida que tive na rua, só fui fazer exame de DSTs aqui na 

APAC e Graças a Deus não deu nada. Deus é Pai” (Informação verbal informal, anotação 

em diário de campo, 2019). 

  Maria Luiza: “Eu fui descobrir os meses de gravidez quando vim parar aqui na 

APAC. Aí descobri que o bebê estava com 8 meses. Na rua eu não sabia e ele podia nascer 

a qualquer hora”. (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  A realidade demonstra que o encarceramento de mulheres que são mães reflete 

diretamente na vida dos filhos que nascem no cárcere e outros que ficam desemparados 

devido o rompimento de vínculos familiares causados pelo encarceramento. Uma criança 

acompanhada da mãe perguntou a pesquisadora algumas vezes “Porque que estou peso?”. 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). Diante desse fato, a 

instituição matriculou a criança em uma creche para passar o dia com outras crianças, de 

modo a promover contato social.  Além disso, uma participante da pesquisa relatou 

diariamente a preocupação com o filho de oito anos de idade que ao ser separado dos pais 

devido o encarceramento, iniciou o uso de drogas. Outra participante relatou que às filhas 

se sentem abandonadas pela mãe e acreditam que não são amadas. “Minhas filhas não 

veem e não querem me visitar, pois acreditam que eu as abandonei, que não as amo mais. 

Na última visita, nem me chamaram de mãe e isso me doeu tanto que eu acabei fugindo 

uma vez para visitá-las, ficar um pouco com elas, dar um abraço e falar que “mamãe ama 

vocês” (Informal verbal informal, diário de campo, 2019). 

 O sentimento de culpa de mães apenadas em relações aos filhos, vai de encontro 

aos resultados da pesquisa de Guedes (2006) com mulheres encarceradas. Essas, relataram 
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sentimentos de culpa pela perda do vínculo materno, em alguns casos, perda da guarda. 

Além disso, sentimentos de medo e preocupação em relação aos cuidados dos filhos. 

Algumas participantes relataram que mães não deviam receber privação da liberdade como 

punição, pois com isso, “os filhos ficam lançados a própria sorte. Minha filha, por 

exemplo, está morando em uma casa em construção, sem janelas, portas, sem água e sem 

luz. Não sei como ela sobrevive. Ela veio me visitar toda suja, partiu meu coração” 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).  

 Guedes (2006) também relata que algumas participantes de seu estudo acreditam 

que são “passíveis de um tratamento diferenciado pelo aparato judicial, merecendo 

inclusive “serem absolvidas” quando presas por serem “mães de família”, principalmente 

quando seus delitos estão relacionados com o sustento da casa e das “necessidades” dos 

filhos” (p. 564). Os crimes cometidos pelas maiorias das mulheres, refere-se ao tráfico de 

drogas. Lembrando que a maioria é solteira, o que as coloca uma responsabilidade 

socioeconômica maior quando se tem filhos, sendo o tráfico de drogas uma estratégia de 

sobrevivência e, consequentemente, maior risco de encarceramento.  

  Para além do sofrimento materno devido a separação dos filhos, as implicações do 

encarceramento de mulheres refletem significativamente no psicológico das crianças que, 

destituídas dos direitos previstos na Lei 8.069/1990, direito à convivência familiar e do 

desenvolvimento social, físico, moral e espiritual em condições de liberdade e dignidade, 

sofrem os impactos da prisão tanto por vivenciarem a realidade prisional, quanto pela 

separação da mãe.  Portanto, a análise de gênero e das especificidades da mulher no âmbito 

criminal, poderá contribuir para a legislação prevê medidas alternativas às penas privativas 

de liberdade que acarretam prejuízos maiores a sociedade. 

  É comum na sociedade brasileira, ataques às políticas públicas de reconhecimento, 

utilizando-se do mito da democracia racial que afirma “todos somos iguais perante a lei”. 

O que representa a perpetuação de uma condição estruturante de desigualdade na 

sociedade brasileira. Reconhecer essa dimensão de desigualdade é essencial para enfrentá-

la.  Do período escravocrata até os dias de hoje, a população negra continua tendo menor 

acesso a direitos e serviços básicos, a exemplo o acesso a saúde e educação de qualidade. 

Um direito que deveria ser de toda população brasileira, e que o Estado brasileiro, por 

obrigação deve assegurar.  Desse modo, é por intermédio de políticas de reconhecimento 

que enfatizamos a necessidade de se observar a realidade das mulheres mães enquadradas 

no delito do tráfico de drogas.  
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  De acordo com os dados do relatório (2019): “Mães Livres — A maternidade 

invisível no Sistema de Justiça”, 24do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), 

encarceramento feminino no Brasil cresceu 656% em dez anos e 74% das mulheres em 

contexto de privação de liberdade são mães e 56% têm dois ou mais filhos., 64% negras, 

60,1% são solteiras e 75% cometeram crimes sem violência. O relatório também apresenta 

dados de uma pesquisa conduzida pela Fiocruz, para afirmar que o sistema carcerário 

brasileiro feminino não tem capacidade para atender as necessidades e direitos das mães 

privadas de liberdade, visto que uma pequena parcela (14%) dispõem de cela ou 

dormitório adequado para gestantes. Além disso, somente 12% possuem berçário ou centro 

de referência materno infantil. O levantamento também evidencia o descumprimento 

do Marco Legal sancionado em 2016 que determina a substituição da prisão preventiva 

pela prisão domiciliar a mulheres gestantes e com filhos menores de 12 anos ou com 

algum tipo de dependência (Instituto de Defesa do Direito de Defesa, 2019). 

  Em fevereiro de 2018, a lei Nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, 

25 fundamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em garantir Habeas 

Corpus coletivo a todas mulheres encarceradas preventivamente que se enquadram nas 

normas supracitadas. No entanto, o relatório em questão e a pesquisa de campo 

realizada em uma APAC Feminina nos permite afirmar que a maternidade negra tem 

suas singularidades no processo penal, visto que com a lei, há um julgamento moral da 

mulher negra, que aos olhos da justiça, por ser mãe deveria ser uma pessoa exemplar 

perante a sociedade. Nesse sentido, é insuficiente alterar uma lei sem transformar a 

cultura do sistema de justiça brasileiro, bem como a sociedade como um todo. 

  De acordo com os achados de Tinoco e Pellegrino (2018) 26 a falta de 

estabilidade financeira acompanha mulheres negras antes e depois do cárcere. Antes, a 

vulnerabilidade social e econômica é responsável por inseri-las no tráfico de drogas. 

Depois, a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e o estigma que o sistema 

prisional dificulta sua independência financeira, o que nos remete as análises de 

Foucault (1987c), sobre o fracasso da prisão, visto que “ela leva de novo, quase 

fatalmente, diante dos tribunais aqueles que lhe foram confiados” (Foucault, 1987c, p. 

283). 

                                                 
24 Recuperado de: https://www.conjur.com.br/dl/relatorio-iddd-maes-livres.pdf 
25 Recuperado de: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm  
26 Recuperado de: https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/11/Na-porta-de-saida-a-entrada-no-

trabalho-pressos-e-egressos.pdf  

https://www.conjur.com.br/dl/relatorio-iddd-maes-livres.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/11/Na-porta-de-saida-a-entrada-no-trabalho-pressos-e-egressos.pdf
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/11/Na-porta-de-saida-a-entrada-no-trabalho-pressos-e-egressos.pdf


 

101 

 

  No que diz respeito à realidade apaqueana, constatamos que muitas reincidentes 

estavam em contexto de rua antes da prisão, e algumas afirmavam que dentre os motivos 

da prisão, encontra-se a ausência de endereço, sobre isso pronunciaram: “Será que vale 

fixar um número embaixo da ponte e declarar como comprovante de endereço? Pois, a 

falta de endereço me atrapalhou receber as intimações e me fez parar aqui de novo” 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). Outras participantes 

relataram o mesmo motivo, o que direcionou a pesquisadora a conversar com a equipe 

gestora e ouviu: “Não temos como nos preocupar com quem tá lá fora, nós damos 

assistência aqui dentro, preparamos a recuperanda para que ela possa se virar sozinha lá 

fora. Depois que sai, nossa preocupação maior é com que está aqui dentro e com quem 

está chegando. Não temos mão de obra material e nem humana para cuidar de todas” 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  Tais elementos reporta-nos ao pensamento foucaultiano sobre o princípio das 

instituições anexas, segundo o qual, deve-se prestar assistência e medidas de controle aos 

detentos à sua saída da prisão com a finalidade de facilitar sua readaptação (Foucault, 

1987c). Nessa perspectiva, Foucault permite-nos concluir que seu pensamento relativo às 

instituições prisionais, ainda se faz necessário nos dias de hoje e, muitos dos problemas 

apontados, infelizmente persistem.  

 

Gráfico 5 – Escolaridade das participantes da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

  No tocante a escolaridade das participantes, a maioria declarou possuir Ensino 

Médio completo, o que reflete o elemento da metodologia apaqueana que inclui dentre 

suas atividades, a obrigação de estudar. Muitas das mulheres conseguiram dar 

continuidade aos estudos por intermédio da instituição. Além disso, algumas puderam ter 

acesso ao ensino superior por meio da graduação a distância oferecida dentro da APAC. 
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Isso se mostra importante tendo em vista a baixa escolaridade das mulheres, sobretudo, às 

jovens. Além disso, garante a elas o benefício da remissão de pena, um direito garantido 

por Lei, no qual, desconta um dia da condenação a cada três dias de estudo.  

  Em relação ao âmbito educacional, é importante frisar que a pesquisadora 

participou do II Encontro para Constituição da Rede Nacional de Formação em Educação 

Social e Prisões, promovido pela (APAC) de São João del-Rei em 2019, com a proposta de 

debater a metodologia educacional empregada na instituição. Na abertura do evento, houve 

apresentação de alguns internos e internas da instituição aprovados em universidades 

federais e particulares mediante bolsas de estudo. Na fala dos dirigentes e representantes 

da APAC, a pesquisadora ouviu com espanto: “Todos eles passaram por capacidade 

intelectual própria, ninguém aqui usou ou precisou de cotas” (Informação verbal informal, 

anotação em diário de campo, 2019). Aparentemente, a fala passou despercebida, pois não 

houve questionamentos. O que nos direciona a afirmar que a APAC perpetua o racismo de 

múltiplas formas, visto que trata-se de um sistema de opressão que privilegia o grupo 

racial branco em detrimento do grupo racial negro. Logo, cabe enfatizar que cota não diz 

respeito a capacidade, mas sim respeito a oportunidades que desde a escravidão, não são as 

mesmas para todos.  Assim, afirmamos categoricamente que a APAC ao ser contra uma 

medida que visa combater distâncias criadas pelo racismo, ela perpetua o racismo. Para 

tanto, a instituição precisa compreender que as ações afirmativas significam agir conforme 

o conceito de equidade aristotélica (Aristóteles, 2016). 27Isto é, “tratar desigualmente os 

desiguais para se promover a efetiva igualdade” (Carta Capital, 2020). 28 

 

Gráfico 6 – Profissão das participantes da pesquisa 

 

                                                 
27 Aristóteles. Ética a Nicômaco. Livro V. São Paulo: Martin Claret, 2016. 
28 Recuperado de: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ser-contra-cotas-raciais-e-concordar-com-a-

perpetuacao-do-racismo-1359/  
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Fonte: Elaboração própria 

 

  Ao analisar as profissões das participantes da pesquisa, identificou-se um 

continuum entre, escravidão e o trabalho doméstico, uma vez que a maioria das mulheres 

autodeclaradas negras afirmaram como atividade profissional serem “Do Lar” e 

“Cuidadora” e “Artesã”. A respeito do primeiro item, uma destaca: “Sou completa, cama, 

mesa e fogão” (Informação verbal, entrevista, Chica da Silva, regime semiaberto, 2019). 

  Cabe enfatizar que desde o período escravagista, ser mulher negra e pobre demarca 

posição de vulnerabilidade extrema na sociedade brasileira. Essa ocupa a base da pirâmide 

social no país. Uma condição histórica cuja ideologia ainda se faz presente nos dias atuais 

e determina o seu lugar, que segundo Carneiro (2003) no passado eram mucamas, amas de 

leite, lavadeiras, cozinheiras e babás. Hoje são empregadas domésticas, tendo em vista que 

o trabalho doméstico é a principal atividade exercida por mulheres negras. Ou sejam, elas 

continuam a exercer às mesmas atividades, porém, mudou-se a nomenclatura, antes 

chamadas de escravas domésticas, hoje são chamadas de empregadas domésticas. Muitas 

vezes, sendo a única ocupação possível devido à baixa escolaridade. O que às coloca em 

condições de baixa remuneração e às vezes sem o direito de carteira assinada. Um direito 

que foi conquistado recentemente com a promulgada PEC das domésticas e a Lei n. 

12.964/2014, que obriga os empregadores domésticos a registrar seus empregados, sob 

pena de pagamento de multa. 

  No entanto, a realidade aponta que às mulheres negras continuam recebendo 

valores inferiores ao salário-mínimo sob a argumentação de serem autônomas. Algumas 

“recuperandas” mencionaram receber na faixa de R$10 (dez reais) a cada faxina realizada, 

o que incluía lavar, passar e cozinhar (Informação verbal, entrevista, Chica da Silva, 

regime semiaberto, 2019). 

  Há no Brasil, uma reatualização do papel social atribuído a mulher negra, 

lembrando que a cozinha é o local de representação da posição da mulher negra, hoje a 

prisão é o lugar que se materializa as estruturas hierárquicas impostas pela lógica racial da 

desumanização do corpo negro no sistema colonial. Assim, a pesquisa nos mostra que o 

sistema de justiça criminal brasileira manifesta de forma explícita a intersecção dos eixos 

de vulnerabilidades delineados pela raça, gênero e classe.  

  Nesta pesquisa, as mulheres autodeclaradas brancas foram às que indicaram como 

atividades profissional, balconista, confeiteira, cabelereira, vendedora. E na categoria 

estudante, inclui a única participante branca que afirmou ter ensino superior incompleto 
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antes de ingressar na instituição. Além disso, foi a única que não relatou ter conflitos 

familiares, tampouco, ter vivenciado experiências traumáticas no período da infância e 

adolescência.  

 

Gráfico 7 – Delitos das participantes da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

  Apesar de não ser um item da entrevista, pois não é permitido falar sobre crime 

dentro da instituição, cabendo às participantes dizer ou não o que as levaram à prisão. 

Evidencia-se, portanto, que dentro da APAC além da interdição sobre o ir e vir do sujeito 

apenado, há o controle sobre o que ele pode ou não falar. Elemento importante na 

constituição da subjetividade uma vez que expõe o sujeito a modos de sujeição. Segundo 

Foucault (2008): “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode 

falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 

qualquer coisa” (p. 9). De acordo com o filósofo, onde há relações de poder, há 

possibilidade de resistência, pois caso contrário, não haveria relações de poder (Foucault, 

1985). Algumas reclusas mencionaram o delito que a levaram à prisão, segundo o qual, 

observamos que grande maioria relatou ter sido presa por tráfico de drogas, compondo 17 

das participantes do total de 20 da amostra. Outros delitos referem-se a roubos, homicídio, 

porte ilegal de arma e outros. Além disso, algumas das entrevistadas mencionaram que já 

conheciam o sistema prisional, pois os pais já haviam sido presos. Em um dia de 

observação participante no dia das visitas, a pesquisadora ouviu da mãe de uma reclusa: 

“Minha filha foi presa pelo mesmo motivo que eu anos atrás, ela caiu por estar com a 

pessoa errada, na hora errada, caiu por causa de más amizades” (Informação verbal, 

entrevista, Larissa, regime semiaberto, 2019). 
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  Helena: “Meu pai já foi preso, ele é traficante. Todos os filhos apesar de ser cada 

um de uma mãe, puxaram para ele, inclusive eu, presa por tráfico”. (Informação verbal, 

entrevista, Helena, regime semiaberto, 2019). 

  Cabe salientar que algumas reclusas mencionaram que foram enquadradas no delito 

de tráfico de drogas, em razão de serem usuárias. Uma destaca que foi presa devido 1 

grama de cocaína e outra na Lei 1/6 por portar 17 gramas de maconha. Essa última 

participante relata que iniciou o uso de drogas em razão da desestruturação familiar, 

violência e abuso doméstico-sexual por parte do padrasto. O que evidencia violência 

intrafamiliar, violência doméstica e violência contra a mulher, termos frequentemente 

utilizados para nomear a violência que ocorre em ambiente doméstico e familiar, atingindo 

crianças, adolescentes e mulheres (Soares, 1999). 

  A violência intrafamiliar designa a violência que ocorre no ambiente familiar. A 

violência doméstica não se restringe ao domicílio e envolve a violência que ocorre no 

mesmo espaço domiciliar independente de laço de parentesco. A violência contra a mulher 

pode ocorrer dentro e fora do espaço doméstico e familiar. Saffioti (1997) propõe o termo 

violência de gênero para abranger vítimas de forma ampla, sendo crianças, adolescentes e 

mulheres de ambos os sexos. Cabe salientar que as mulheres são maioria no que se refere 

ao espancamento contra crianças, embora raramente pratiquem violência sexual contra 

crianças. No entanto, ainda que perpetuem a violência, o homem é o maior agressor, pois 

suas vítimas não são somente os filhos, mas também sua mulher.  

  Para Saffiotti (1999) a categoria de gênero é um fator preponderante na produção 

da violência familiar, interpessoal e social, uma vez que articula-se com as categorias de 

classe e raça/etnia. Analisando as relações de dominação- exploração no Brasil desde o 

período colonial, identificamos que o homem branco e rico legitima seu poder através da 

violência contra mulheres, crianças, pobres e negras (Davis, 1981). No Brasil, a violência 

intrafamiliar é um fenômeno social grave, uma vez que atinge uma parcela importante da 

população e repercute de forma significativa na vida das vítimas. Segundo o Ministério da 

Saúde configura-se como problema de saúde pública que requer uma efetiva mobilização 

em direção a eficiência de políticas públicas e eficácia das práticas de intervenção e 

prevenção (Ministério da Saúde, 2001).  

  Por oportuno, cumpre ressaltar que o abuso sexual é um problema que envolve 

questões relacionadas aos direitos da criança e as consequências decorrentes da situação de 

abuso intrafamiliar afetam a saúde física e mental da criança devido à ausência de figuras 

parentais protetoras. A família é uma instituição social básica fundamental na vida de uma 
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pessoa (McLaren, 2016). Na forma como a conhecemos hoje, cabe aos pais promover 

necessidades afetivas e materiais garantindo-lhes aos filhos proteção e segurança. Quando 

ocorre violência intrafamiliar instaura-se uma confusão de papéis que deixam a criança ou 

adolescente confusos, pois a agressão é praticada por quem lhe deveria dispensar cuidado e 

proteção. Cabe enfatizar que a mãe, por sua vez, também é vítima da violência familiar, 

sendo considerada como vítima secundária.  

  Segundo Soares (1999) mulheres que foram vítimas de abuso sexual na infância são 

mais vulneráveis para estabelecer relações amorosas abusivas e, consequentemente 

mostram-se menos capazes de proteger suas próprias filhas do abuso sexual, sendo a 

repetição estaticamente significativa e essa repetição se observa nos relatos das 

participantes. No entanto, não existe um determinismo linear, uma vez que ocorre os 

processos de subjetivação produzido no desenvolvimento de elaboração da violência 

vivida. No entanto, podemos observar nos relatos das participantes a reprodução de uma 

violência familiar que se mantêm por meio da lei do silêncio em nome de uma “pseudo 

harmonia familiar” (Araújo, 1996). Muitas participantes relataram terem sido vítimas de 

violência intrafamiliar e que perdoaram suas mães, pois estas foram vítimas também, 

portanto, sentiram na pele o sofrimento que elas passaram. 

   Maria Luiza: “Quando a gente era criança, meu padrasto abusava de mim. Minha 

mãe sabia e falava que eu tinha que fazer aquilo, pois era ele que colocava comida na 

mesa. Ela também já foi vítima de abuso. Sendo assim, a gente perdoa” (Informação 

verbal informal, anotação em diário de campo). Outra participante relata que devido ter 

sido vítima de abuso, não deixava nenhum homem se aproximar de sua filha, segundo ela 

“não quero que a Sandy passe por tudo aquilo que eu passei. Aí, mesmo eu sendo chefe de 

boca de fumo, quando os caras iam comprar droga e usar drogas eu já falava que se 

chegasse perto da minha filha, eu mataria sem ver” (Informação verbal informal, anotação 

em diário de campo, 2019). O Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento 

Nacional de informações penitenciárias (2018) afirma que a miséria é um elemento que 

amplia a possibilidade de uma pessoa ser afetada pela criminalidade (Barros, Maciel, 

Freire, & Jordão, 2007).  

  No que tange a prisão decretada para usuários, temos a fala de outra reclusa que 

diz: “Eu estava entregue às drogas e deprimida. Tentei suicídio muitas vezes, frequentei o 

Caps, tenho o diagnóstico de transtorno bipolar desde os 14 anos, tomo lítio e lorazepan 

fornecidos pelos SUS. Mas, um dia, em uma crise de abstinência, quebrei a casa dos meus 

pais e vim parar aqui na APAC” (Informação verbal, entrevista, DSL regime semiaberto, 
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2019). Cabe Frisar que de acordo com o Infopen – Mulheres (2018) “as chances de uma 

mulher se suicidar são até 20 vezes maiores entre a população prisional, quando 

comparada à população brasileira total” (Infopen Mulheres, 2018, p. 66). O isolamento 

social no período de confinamento, justifica em parte a problemática apontada pelo 

relatório.  

  Atualmente, a Lei de Drogas (Lei no 11.343, de 2006) responde por 62% do 

encarceramento feminino no Brasil, o que demonstra que o aprisionamento tem sido a 

única decisão diante de pequenos delitos e no caso do Método APAC de execução penal, 

um dispositivo de tratamento para a dependência química.  Assim, nas varas criminais 

brasileiras, a prisão é inevitável, sendo inexistentes aplicação de penas alternativas. Nesse 

sentido, consideramos que o racismo institucional opera no sistema de justiça criminal a 

partir da seletividade penal, no qual, observamos que a maior parte das pessoas em 

contexto de privação de liberdade são negras e pobres presas por tráfico de drogas (Depen 

2018). Quando analisamos os dados sobre a população feminina no cárcere, percebemos 

que a mulher encarcerada é negra, com baixa escolaridade e responde pelo delito de tráfico 

de drogas. Elementos que agravam a situação após a prisão, tendo em vista que dificulta 

sua integração social, caracterizando-se como um fator que influência a retomada das 

atividades no comércio ilegal de substâncias.  

 

Gráfico 8 – Orientação religiosa das participantes da pesquisa 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

  No que se refere a religião, 12 participantes afirmaram seguir a religião evangélica, 

5 declararam ser cristã e 3 afirmaram seguir a religião católica.  
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  Consideramos importante compreender a orientação religiosa das participantes, 

tendo em vista o lugar que a religião ocupa na metodologia apaqueana (Ferreira, 2016; 

Ottoboni, 2001). Conforme o idealizador do método a atividade religiosa consegue evitar a 

reincidência criminal, tendo em vista que a conversão religiosa implica em mudança moral 

e de ação. Segundo Silva-Junior (2017) a religião cumpre seu papel de “restaurar alguns 

valores perdidos pelos criminosos” (p. 173). Além disso, serve como estratégia de 

enfretamento das adversidades cotidianas. O que se observou nas falas das reclusas: “Eu 

estou aqui, pois sei que tenho um propósito nessa vida, já que a APAC é uma obra de 

Deus, eu sinto que não estou aqui por acaso” (Informação verbal informal, anotação em 

diário de campo, 2019).  

  Por outro lado, tiveram algumas que relataram estarem pagando seus pecados em 

vida. “Oh! Senhor leve sua pecadora para perto de ti, ó pai! Não aguento mais sofrer 

nessa vida” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).  

  Clementina de Jesus: “A APAC te recupera como ser humano, recupera os 

valores que você perdeu como ser humano, como sociedade” (Informação verbal, 

entrevista, Clementina de Jesus, regime semiaberto, 2019). 

  Maria Luiza: “A APAC me resgatou como pessoa, como mãe, como mulher, né?” 

(Informação verbal, entrevista, Maria Luiza, regime semiaberto, 2019). 

  Muitas reclusas relatam que renasceram na APAC a partir do momento que 

renasceram em cristo (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

 Prosseguimos às discussões com uma breve análise de cada um dos doze elementos 

da metodologia apaqueana, com base nas obras de seu idealizador de modo a sustentar às 

observações e entrevistas realizadas mediante pesquisa de campo para possibilitar analisar 

com maior profundidade os modos de subjetivação de mulheres negras em contexto de 

privação de liberdade. 

 

5.3 A aplicação do Método APAC para as mulheres: o estudo de campo 

 

  Nessa sessão iremos apresentar a experiência em campo, com todas as informações 

relevantes obtidas nas observações da rotina, disciplina e metodologia aplicada às 

mulheres articulando com as entrevistas semiestruturadas realizadas com o conhecimento 

teórico e bibliográfico, a fim de analisar como se constitui os modos de subjetivação de 

mulheres negras que cumprem pena privativa de liberdade em uma instituição que adota o 

Método  APAC de execução penal.   
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 Constatou-se que a instituição apaqueana feminina reproduz normas de gênero 

conforme um modelo idealizado de mulher. Segundo o qual, a compreensão do que é ser 

homem ou ser mulher determina quais os comportamentos, ocupações e espaços 

específicos são destinados a um e outro. Segundo Scott (1990) gênero é uma construção 

social, constituindo-se como “uma forma primeira de significar as relações de poder” (p. 

21). Portanto, gênero é um meio de compreender as diferenças entre homens e mulheres 

como algo histórico e social, não como um fato biológico, comumente utilizado para 

justiçar os papéis sociais atribuídos aos homens e as mulheres. 

  Scott (1990) destaca que o gênero implica a correlação de quatro elementos, sendo 

o primeiro destinado aos símbolos, como por exemplo, as figuras femininas de Eva e 

Maria. O segundo elemento refere-se aos conceitos normativos que evidenciam as 

interpretações dos símbolos, como as doutrinas religiosas. O terceiro elemento compreende 

as instituições às quais os sujeitos integram, como as relações políticas e econômicas. Por 

fim, as identidades subjetivas que decorrem de todas essas relações e fazem com que o 

gênero contribuía com a construção de relações de poder, que segundo Bourdieu (2010) 

são relações orientadas por uma “visão androcêntrica” (p. 18) e por valores próprios de 

uma sociedade patriarcal e cristã. O autor afirma que essa visão determina as divisões e 

desigualdades entre os sexos desde o mercado de trabalho até as demais organizações da 

sociedade.  

  Bourdieu (2010) compartilha da mesma concepção que Scott (1991) no que tange 

as diferenças entre homens e mulheres como construções sociais. No entanto, o autor 

afirma que a naturalização das diferenças faz com que elas sejam aceitas e reproduzidas 

como verdadeiras, inclusive pelas próprias mulheres. Desse modo, os papeis sociais são 

atribuídos conforme a superioridade dos homens e inferioridade das mulheres, o que 

estrutura o patriarcalismo, que impõe e legitima a dominação masculina sobre as mulheres. 

 A mulher é colocada em uma posição subalterna nas relações sociais, profissionais 

e domésticas, consagrando a “tradição patriarcal” que consagrou um modelo de relações 

familiares. Para Lima e Nader (2012) essa ideologia patriarcal estruturou as relações 

familiares no Brasil desde sua colonização e legitimou um poder dos homens sobre as 

mulheres que foi capaz de justificar, por um longo período de tempo, a violência contra 

filhas e esposas, a partir da classificação do fato como um problema do espaço doméstico e 

não social que demandasse intervenção do Estado. 

  Constatamos que a naturalização do domínio do homem sobre a mulher presentes 

na ideologia patriarcal ainda persiste na sociedade brasileira a partir de imposições de 
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ordem objetiva e simbólica através da atribuição de papéis e delimitação de espaços, 

cabendo a mulher o papel de submissão e atuação adstrita ao ambiente doméstico, o que a 

distância da pratica criminosa sob a justificativa de que “mulher donzela” (Almeida, 2001, 

p. 90) não comete atos ilícitos. Dessa forma, constatamos que desde sua criação, os 

estabelecimentos prisionais femininos brasileiros são orientados a partir de uma “visão 

androcêntrica” (Bourdieu, 2010, p.18) e por valores próprios da ideologia patriarcal e 

cristã. Elementos que persistem até os dias atuais e são reproduzidos no cotidiano da 

metodologia apaqueana, como será observado adiante, com a análise da aplicação do 

método às mulheres. É importante esclarecer que em função do objeto central do estudo, 

não iremos realizar uma análise crítica da metodologia em apreço, procederemos com uma 

breve exposição que servirá como fio condutor da análise. 

 O primeiro elemento do método consiste na “participação da comunidade”, 

mediante realização de trabalho voluntário. O precursor do método, Ottoboni (2001) 

dedica o capítulo IV do livro “vamos matar o criminoso? – método APAC” para descrever 

detalhadamente o perfil ideal de um voluntário na instituição e como deve ser sua relação 

com os “recuperandos”. Para esta atividade, o autor destaca que o voluntário precisa estar 

bem preparado e cabe as APACs realizar, no mínimo anualmente, o curso de formação de 

voluntários. 29  No qual, se aprende como deve se comportar um voluntário, desde aspectos 

relacionados às vestimentas, permitido apenas usar calça jeans, tênis, blusas fechadas, 

evitar acessórios e maquiagens), aspectos sobre o que não falar, (proibido falar sobre 

crimes) e o modo de lidar com às reclusas, sendo obrigatório tratar todas iguais (por 

exemplo, ao apertar a mão de uma, deve-se apertar a mão de todas com vistas a impedir 

sentimentos de inferioridade, privilégios, entre outros). 

  O segundo elemento é denominado “recuperando ajudando recuperando”, no qual, 

o termo “recuperando” foi consagrado pelo idealizador do Método a partir da compreensão 

de que o preso é aquele que irá se recuperar, portanto, é um “recuperando” e cabe a este 

estimular a aplicação da disciplina e a boa convivência. Este elemento é alvo de queixas 

em razão de problemas de relacionamentos entre as reclusas. Sobre isso, elas justificam 

que “é natural da mulher ter dificuldades para acatar ordens de outra mulher, 

principalmente às duas estando presas, pois isso gera inveja e muitas picuinhas. Não 

existe isso de preso mandar em preso, pois isso gera poder” (Informação verbal informal, 

anotação em diário de campo, 2019).  

                                                 
29 Recuperado de: http://comomatarumcriminoso.com.br/metodo/9-o-voluntario-e-o-curso-para-sua-

formacao/ 

http://comomatarumcriminoso.com.br/metodo/9-o-voluntario-e-o-curso-para-sua-formacao/
http://comomatarumcriminoso.com.br/metodo/9-o-voluntario-e-o-curso-para-sua-formacao/
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  A respeito do termo “recuperando”, podemos afirmar que o idealizador do método 

considera a prática de crime como algo inerente ao sujeito, desconsiderando que a 

criminalidade é uma construção social. Em conversas informais com as reclusas, algumas 

contestaram o termo: 

  Odete: “Não sei por que chama a gente de recuperanda, se eu não estou doente. 

Eu não sou doente, eu sei que cometi um crime. Além disso, eles tratam a gente como se 

todos fossem dependentes químicos, falamos disso o dia inteiro, todos os dias. Mas tem 

gente aqui que nunca se envolveu com drogas, como eu. Eu nunca me envolvi com drogas 

e tenho que ouvir sobre isso o dia inteiro” (Informação verbal informal, anotação em 

diário de campo, 2019). 

  Outro fato interessante é que uma das reclusas, especificamente, de fenótipo 

branco, declarou sentir incômodo quando não é identificada como “recuperanda” por 

visitantes da instituição:  

  Maria: “Eu fico incomodada quando as pessoas vêm nos visitar e se espantam 

quando me apresento como recuperanda. Eles falam que não pareço. É como se existisse 

um perfil para ser preso/presa. Alguns falam que sou bonita. Será que para ser preso tem 

que ser feia?” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  É importante destacar que em geral, as reclusas parecem gostar da denominação, 

como se oferecesse a elas um pouco de humanidade. Principalmente, para aquelas que 

passaram pelo “sistema comum”, ou seja, modelo convencional de prisão. No entanto, 

todas compartilham que o termo “recuperanda” não é o ideal, pois remete a doença. Sendo 

assim, a própria instituição não é percebida como uma prisão, mas, como uma clínica de 

recuperação projetada por Deus.  

  Anastácia: “Por eu ser dependente química, aqui é uma clínica que oferece 

tratamento.  APAC é minha salvação!”  (Informação verbal informal, anotação em diário 

de campo, 2019). 

  DSL: “Na APAC eu me sinto protegida do crime. Desde o dia que cheguei vejo a 

APAC como uma clínica de recuperação e não como uma prisão!” (entrevista, regime 

semiaberto, 2019). 

  Cabe ressaltar que às próprias reclusas vigiam umas às outras para que não sejam 

punidas em função dos erros das demais, o que de certa forma, promove uma vigilância 

permanente, que, conforme Foucault (1987c), é uma forma de disciplinar as reclusas. O 

que nos remete a teoria de Foucault sobre o poder disciplinar que tem como função 

produzir corpos dóceis, que são corpos disciplinados, neste contexto, a partir da vigilância 
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de outras pessoas. Na APAC às reclusas são vigiadas constantemente, mesmo não tendo 

câmeras de segurança (com exceção da sala do setor administrativo) e policiamento. A 

vigilância acontece por meio de outras reclusas e funcionárias que estão sempre 

observando se às regras estão sendo cumpridas.  

  Nessa terapêutica penal de reabilitação do preso, considerado “doente social” o 

trabalho apresenta-se como terceiro elemento. Este tem como função inicial, promover 

reflexão e autoconhecimento. Principalmente para as “recuperandas” que cumprem pena 

no regime fechado. Já no regime semiaberto, a função do trabalho é profissionalizar 

através de cursos profissionalizantes e oficinas para que no regime aberto, tenham uma 

profissão definida de forma a exercê-la ao retornar ao convívio social. 

  De acordo com Ottoboni (2001) o método APAC consiste em um método de 

evangelização que oferece “ao condenado condições de recuperar-se” (p. 29), sendo o 

trabalho um dos direitos humanos do preso. Nesse sentido, o trabalho obrigatório na 

unidade é considerado como um direito ao mesmo tempo como um bem (Foucault, 1987c, 

p. 16). Segundo Foucault (1987c) o trabalho obrigatório em contexto de privação de 

liberdade surgiu na época clássica, sendo o primeiro modelo criado em 1596, intitulado 

“Rasphuis de Amsterdam" (Foucault, 1987c, p.140). Este inspirou vários outros, e tinha 

como um dos princípios fundamentais o trabalho obrigatório para prisioneiros. Cabe 

ressaltar que eram trabalhos remunerados, no qual os prisioneiros recebiam um salário para 

o trabalho feito (Foucault, 1987c). 

  A APAC reproduz esse modelo antigo de aprisionamento, uma vez que sua 

metodologia se desenvolve mediante horários restritos, sistema de proibições e de 

obrigações, vigilância contínua e leituras espirituais com vistas a “atrair o bem” e “desviar 

o mal” (Foucault, 1987c, p. 140). O Método APAC trata-se então, de uma junção entre 

técnicas penitenciárias do século XVIII e teorias de transformação espiritual e pedagógica 

do século XVI, com o objetivo de trabalhar a alma do detento a partir de atividades 

obrigatórias e proibições. A APAC visa transformar o detento, corrigindo seu erro para 

além da punição pelo crime cometido. 

  É oportuno frisar que no Brasil, o trabalho exercício por pessoas negras possui 

especificidades que condicionam suas vidas até os dias atuais. Conforme Schwarcz e Reis 

(1996) a população negra trazida para o país na escravidão, é entendido como “peça, como 

coisa, ou propriedade” (p. 12). Sendo seu principal destino, o trabalho realizado de todos 

os modos possíveis. Atualmente, os negros realizam atividades profissionais diversas, 

sejam no campo ou na cidade. Cabe destacar que aquelas que possuem maiores traços 
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negroides estão mais vulneráveis à discriminação étnico- racial, consequentemente, maior 

dificuldade para conseguir ascender socialmente. Compreendemos que a desigualdade 

social no Brasil fomenta a desigualdade racial, e produz o preconceito racial em nosso 

país. A sociedade brasileira se constitui em sintonia com um projeto colonial que reproduz 

práticas racistas em suas instituições.  

  Nas observações e entrevistas identificou-se queixas relacionadas à diferença de 

oferta de postos de trabalhos e cursos profissionalizantes em função da divisão sexual do 

trabalho (Bourdieu, 2010).  

  Pabline: “Às vezes eu acho que a gente tem muito menos liberdade do que os 

meninos. Igual nós, olha para você vê, já é um preconceito. No convênio tem 8 vagas para 

as meninas, entendeu? 8 vagas de emprego para o semiaberto. E para os meninos tem 

mais de duzentas vagas, olha para você vê, entendeu? eu já acho que isso deveria 

melhorar em geral. É porque muitas mulheres... tipo assim, não é que homem não precisa, 

mulher precisa mais.... mulher tem filho, entendeu? a gente querendo ou não, a gente 

sempre é o braço, o pé e a mão da casa. Eu acho assim. Que deveria ter mais vaga de 

serviço para mulher, para nós” (entrevista, Pabline, regime semiaberto, 2019). 

  Em conversas informais com a direção, ouviu-se como justificativa acerca dessa 

diferença, o fato de ter menor quantidade de parcerias com as empresas da região que 

optam por destinar maior oferta de vagas ao gênero masculino, em razão deste ser mais 

representativo na população carcerária de forma nacional. Além disso, o trabalho é 

concedido conforme o mérito de cada “recuperanda”.  Segundo o qual, avalia-se o 

histórico do comportamento desde o ingresso na instituição. Sobre isso, uma delas relata 

dificuldade em ter acesso há alguns benefícios devido à ausência de mérito. Discorrerei 

adiante sobre a questão do mérito na metodologia.  

  Sarah: “Quando peço alguma coisa, fala que eu não tenho mérito. Eu sei que sou 

uma pessoa que eu dei muito trabalho. O mérito eles olham pelo comportamento das 

pessoas no passado, não olham como ela tá hoje. Eu acho isso injusto!” (entrevista, Sarah, 

regime fechado, 2019). 

  Sobre os cursos profissionalizantes identificou-se o questionamento a respeito da 

divisão sexual do trabalho (Bourdieu, 2010).  

  Pabline: “Bom, curso aqui para nós foi, salgados, doces, maquiagem, não sei o 

que, não sei o que...só curso de mulherzinha mesmo. O único que foi quente, foi esse de 

mecânica. Eles podia trazer uns cursos novos pra nós. Sabe! Que ia da, né? Para nós 

trabalhar. Por exemplo? Deixa eu ver... um curso que eu ia gostar de fazer, muito muito 
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muito... mesmo. Não sei, um curso de homem. Sem ser mecânico. E por que você acha que 

é um curso de homem? Porque é um curso que mais homem mexe do que mulher. Você 

não vê muita mulher trabalhando em oficina, não. A não ser eu, que vou trabalhar daqui 

um tempo. Eu pretendo! (Informação verbal, entrevista, Pabline, regime semiaberto, 2019).  

  Como vimos no capítulo anterior, a aliança entre discursos médicos, religiosos e do 

Estado buscaram fixar gênero e raça como dado biológico. Nesta questão, percebe-se e 

justifica-se a análise interseccional desenvolvida nesta dissertação com o intuito de 

compreender e problematizar as imbricações entre estas duas categorias de modo a 

desnaturalizá-las.  

  O quarto elemento do Método é a religião, sendo este extremamente importante 

para a compreensão da produção da subjetividade das reclusas. No qual, pretende-se 

transformar/recuperar as mulheres reclusas a partir do modelo cristão de mulher e família e 

da relação crime e pecado. Percebe-se no modelo cristão que a recuperação se desenvolve 

a partir do aprofundamento da culpa, especialmente quando se trata de mulheres 

presidiárias. O que se constatou nas entrevistas e observações da rotina que se inicia e 

termina com orações de cunho católico, mesmo a maioria das reclusas se declararem 

evangélicas.  

  Todas são obrigadas a cumprirem o ritual religioso realizado nos períodos Matutino 

6:00h; Vespertino 12:00h e Noturno às 19:00. Pela manhã, tem-se o cântico Bom dia, 

Jesus e leitura da Oração do Amanhecer e do Recuperando. No horário do almoço, recita-

se a oração do recuperando seguida do Pai-Nosso e Ave-Maria e a noite acrescenta-se o 

Termo de Adesão. Em uma das observações, a pesquisadora participou da oração da 

manhã e ouviu as “recuperandas” cantarem o cântico Bom Dia, Jesus. Dentre seus versos, 

coube destaque ao que diz: “Desviei do seu caminho e cai na tentação. O Diabo me laçou, 

mas Jesus me deu perdão!” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 

2019). 

  Em conversa informal com uma participante, esta mencionou que isso é algo que 

incomoda, pois elas têm que repetir palavras que não foram elas que elencaram. Sobre isso 

comenta: “O legal da igreja evangélica é que nossas orações são nós mesmas que 

fazemos, é nossa conversa interior/particular com Deus. É meu momento de falar as 

palavras do meu coração, por isso que eu prefiro ir aos cultos do que às missas” ” 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  Júlia: “Poderia cada um ter sua oração. Você com Deus e não algo repetitivo que 

alguém pegou e fez” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).   
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  Segundo seu idealizador, a metodologia exige “que seja feita a experiência em 

Deus, sem imposição de credos” (Ottobonni, 2001, p. 182) a partir de missas, cultos e 

demais celebrações. No entanto, a fala da participante articulada com as observações, 

contesta essa afirmação.  

  De acordo com Pinheiro (2019) a religião interfere de modo significativo no campo 

das relações de gênero, sexualidade e raça, de modo a reatualizar “questões como o mito 

da democracia racial e a naturalização das desigualdades sociais diversas” (p. 155). Na 

concepção da autora, a religião perpetua um discurso de hierarquias presente no país desde 

o Brasil colonial. Nesse período a religião cristã produziu e legitimou um discurso que 

justificou a dominação e as desigualdades entre brancos e negros, homens e mulheres. Os 

negros eram compreendidos enquanto povos que não possuíam alma, não humanos, 

próximo dos animais, portanto, deveriam ser salvos e purificados. Assim como a raça, o 

gênero também foi colonizado, tendo em vista que impôs a subordinação das mulheres 

negras. Um sistema que estabeleceu representações sociais e redefiniu papéis, como por 

exemplo, a representação de pureza e passividade sexual atribuído às mulheres brancas, 

enquanto às mulheres negras atribuísse a promiscuidade e lasciva, sendo o seu corpo 

objeto disponível para uso sexual dos colonizadores europeus. Além disso, um “corpo forte 

e capaz de suportar qualquer tipo de trabalho imposto sobre ele” (p. 157).  

  Convém mencionar a personagem bíblica Jezabel (2 Rs 9.30-37), segundo a bíblia, 

ela era a própria personificação do mal, tendo em vista que era promíscua. Uma imagem 

comumente atribuída as mulheres negras como um contraponto da mulher branca cristã.  

Um estereótipo que justificou o estupro e abuso sexual cometido às mulheres negras, uma 

violência que ainda se reproduz atualmente sob a justificativa de que mulheres negras são 

hiperssexuadas. Por outro lado, a mulher branca se fixou com a imagem de mulher ideal 

para casar-se (Geledes, 2016).30 

  As religiões cristãs produziram uma classificação feminina entre ‘santas e putas’, 

sendo a primeira representada pela figura da virgem Maria e as putas, via figura de Eva. 

Classificação que impõe até os dias atuais, um controle da sexualidade feminina (Pinheiro, 

2019). Concepção perpetuada no método APAC de execução penal, que se configura como 

resistência das mulheres reclusas na instituição, mediante a não aceitação passiva do 

controle de seus corpos. Consideramos, portanto, que a categoria gênero e raça afeta todos 

os campos da vida humana, desde a linguagem, até a cultura, educação, economia, política 

                                                 
30 Recuperado de: https://www.geledes.org.br/jezebel-mulher-negra-insaciavel-reconhecendo-estereotipos-

racistas-internacionais-parte-viii/  

https://www.geledes.org.br/jezebel-mulher-negra-insaciavel-reconhecendo-estereotipos-racistas-internacionais-parte-viii/
https://www.geledes.org.br/jezebel-mulher-negra-insaciavel-reconhecendo-estereotipos-racistas-internacionais-parte-viii/
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e religiosa. Nesse sentido, a maternidade dentro da instituição é naturalizada de modo a 

controlar as mulheres, tendo em vista que dentre os objetivos da APAC Feminina, 

encontra-se torná-las “Boas mães, boas espoas e boas filhas” (Informação verbal informal, 

anotação em diário de campo, 2019). 

  O quinto elemento referem-se à assistência jurídica que possibilita ao sujeito ter 

informações a respeito do seu processo, o que viabiliza o acesso a benefícios, como por 

exemplo, saídas temporárias. O que difere em partes, da teoria de Foucault (1987c) na qual 

descreve que a população carcerária não tem conhecimento sobre os códigos e as leis. O 

perfil dos apenados negros no Sistema de Justiça Criminal Brasileiro corrobora com a 

afirmação do filósofo ao apontar que grande maioria possui baixa escolaridade. O sexto 

elemento refere-se à assistência médica, odontológica e psicológica. Algumas mulheres 

relataram que por intermédio da APAC, realizaram o primeiro preventivo, o primeiro 

exame de detecção de DSTs, inclusive, a primeira vez que tiveram acesso ao dentista. 

 Sobre isso, cabe destacar a fala de uma participante: 

  Carolina de Jesus: “Sabe! Quando eu cheguei aqui eu tinha vergonha de 

conversar com as pessoas por causa dos meus dentes. Eu ficava sempre calada. Odiava 

tirar fotos. Hoje, eu falo aqui com você sorrindo, pois agora eu tenho dentes e eles são 

bonitos. Graças a APAC, hoje eu tenho dentes. A primeira vez que eu fui em um dentista 

em minha vida, foi aqui dentro da APAC” (Informação verbal, entrevista, Carolina de 

Jesus, regime fechado, 2019). 

  Em relação ao atendimento psicológico, é importante que frisar que ao iniciar a 

pesquisa não havia profissional ou estagiário (a) de psicologia para realizar os 

atendimentos e mesmo não tendo como função atendê-las, ouvi cada uma cuidadosamente. 

O que permitiu conhecer e aprofundar em suas principais vivências, enriquecendo o corpus 

de análise da pesquisa. Dentre os elementos, destaca-se as várias violações vivenciadas 

pelas participantes ao longo da vida. Muitas participantes relataram a prática da 

prostituição infantil, que teve início em torno dos nove anos de idade.   

  No tocante a prostituição consideramos importante salientar que verificou-se no 

cotidiano apaqueano que na percepção da instituição, a prostituição é um dos principais 

fatores que direciona às mulheres à prática de crimes, o que reflete no âmbito teórico e 

prático da metodologia que visa controlar a sexualidade feminina a partir da imposição do 

recato. Cabe frisar que até março de 2005 encontrava-se no ordenamento jurídico 

brasileiro ideias que diferenciava e limitava o exercício da sexualidade feminina a partir de 

expressões como “mulher honesta” para referir-se às vítimas de crimes sexuais e atentado 
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ao pudor mediante fraude. Com a Lei 11.106, de 28 de março de 2005 do Código Penal a 

redação foi modificada e retirada formalmente da legislação. No entanto, ainda 

encontramos representações sobre a moralidade feminina pautada em seu comportamento 

sexual, em especial, no método APAC de Execução Penal.  

  De acordo com Foucault (2011), em seu estudo sobre a sexualidade, a sociedade 

moderna criou mecanismos ou técnicas de controle sobre os corpos dos sujeitos como uma 

forma de individuação. Reguladas pelos dispositivos institucionais, tais técnicas 

conduziram os sujeitos ao isolamento e à solidão nas prisões e no controle sobre a 

sexualidade. No plano afetivo, o corpo é acionado como veículo que estabelece distinções 

de gêmeo, como a maneira de vestir-se e se comportar. No caso da APAC, pode-se afirmar 

que o corpo das apenadas são regulados por marcadores de gênero e de ocultação/negação 

do elemento racial. Uma reclusa relata: “Eles controlam nossas roupas, o certo seria 

orientar os visitantes, pois a maldade está nos olhos de quem vê e não no nosso” 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).  

  Além disso, foi relatado que lhes foi ensinado que “os homens não gostam de 

mulheres que usam roupas curtas ou decotadas, pois é vulgar” (Informação verbal 

informal, anotação em diário de campo, 2019). Ao conversar com funcionárias sobre o 

controle da sexualidade através das vestimentas, ouviu-se que “as apenadas precisam se 

dar o respeito para assim, poder exigir o respeito do outro. Depois não adianta reclamar 

que foi assediada. O próprio Drº Mário Ottoboni escreveu sobre isso em uma de suas 

obras, “Seja solução, não vítima”. Com vistas a compreensão, a pesquisadora acessou a 

obra supracitada e constatou que a fala da funcionária tinha sustentação no discurso do 

precursor do Método APAC, que diz:  

“É enorme a incidência de furtos, roubos, sequestros, etc. porque a vítima 

facilitou a ação delituosa, sob a repetida alegação: “Não esperava que isso 

pudesse acontecer comigo!” É preciso proteger-se o mais possível, para que 

depois não se apontem os outros como culpados das próprias omissões. 

Nunca se esqueça que o desleixo pode estar preparando o agressor e, se esse 

desleixo persistir, acabará aumentando o rol das vítimas”. (Ottoboni, 2004, 

p.99).  

 

  O que podemos perceber é que a metodologia apaqueana produz/reproduz um 

discurso que culpa a vítima, ou seja, legitima a violência ao veicular um saber que expõe 

as reclusas a modos de sujeição. É oportuno retomar que no período colonial, foi ensinado 

à mulher negra que em razão de serem sedutoras e atraentes aos olhos dos senhores, eram 

culpadas pelos abusos sofridos, inclusive pela situação de abandono (Vergne, 2013). Dessa 

maneira, o discurso moralista e religioso produzido sobre as reclusas em uma APAC 
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Feminina, reproduz e legitima as formas de dominação e discriminação das mulheres em 

contexto prisional desde os séculos passados. Ao constatar isso, a pesquisadora questionou 

algumas funcionárias se todas concordavam com o que estava exposto na obra, publicada 

pela primeira vez em 1931, a resposta foi majoritariamente afirmativa, exceto por uma 

funcionária negra que revelou a pesquisadora, ter sido vítima de abuso sexual intrafamiliar 

quando era criança. Diante de tal contexto, a pesquisadora saiu um pouco do enfoque da 

mulher, mas inda no âmbito da violência, questionou às demais: “E as crianças (meninos e 

meninas), abusadas? A roupa infantil que usavam, algumas vezes usavam fraldas, qual a 

culpa elas tiveram/tem?” (Informação verbal informal, Pesquisadora, anotação em diário 

de campo, 2019). Todas as funcionárias se retiraram em silêncio, exceto a funcionária 

negra que proferiu: “Pela primeira vez alguém aqui dentro da APAC, falou aquilo que 

guardei entalado na garganta durante anos. Nunca falei por medo de represaria e por 

enquanto, eu ainda preciso desse emprego para sobreviver” (Informação verbal 

informal, anotação em diário de campo, 2019). Cabe frisar que muitas funcionárias 

relataram trabalhar na APAC por falta de opção. Uma delas, relatou distribuir currículos 

todos os dias, na expectativa de conseguir outro emprego. Mas, até o momento da 

pesquisa, via-se obrigada a trabalhar na instituição (Informação verbal informal, 

anotação em diário de campo, 2019).  

  A partir do exposto, foi possível compreender alguns aspectos comportamentais 

das funcionárias e reclusas. Durante a pesquisa de campo, constatou-se que algumas 

reclusas apresentam resistência para ir a alguns eventos obrigatórios na unidade 

masculina. Ao investigar o motivo, perguntou-se às reclusas o porquê da resistência. 

Algumas relataram que seus abusadores estão cumprindo pena na unidade masculina, e 

sentem mal-estar, incômodo quando são obrigadas a se apresentarem nos encontros da 

unidade masculina. Segundo elas, tal presença não deveria ser obrigatória, pois causa 

sofrimento e constrangimento.  

  O sétimo elemento refere-se à “valorização humana” e este assume relevância 

central no método, portanto, de produção de subjetividade das mulheres reclusas. Cabe 

destacar que as equipes que trabalham na instituição utilizam um livro para orientar suas 

ações nas atividades de “valorização humana”, que segundo elas, tem como objetivo 

principal resgatar a autoestima e os valores das reclusas. Cabe frisar que a segunda parte 

do livro é intitulada “Viagem ao mundo interior do prisioneiro – Psicologia do preso” 

(Ferreira, 2016, p. 09). O autor reconhece que o conhecimento apresentado não é científico 
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do campo da psicologia, para tanto, solicita autorização para adotar o termo sob a 

justificativa de que utiliza o termo “no sentido amplo da viagem ao mundo interior do 

prisioneiro” (2016, p. 170). Acrescenta adiante que os dados são frutos dos trabalhos de 

ordem prática e teórica.  

  De acordo com funcionárias, “O objetivo da valorização humana é ajudar essas 

mulheres a descobrirem que elas têm valor, que tem qualidades, que podem ser felizes. 

Temos como objetivo empoderar essas mulheres” (Informação verbal informal, anotação 

em diário de campo, 2019). As reclusas, de modo geral, afirmam o discurso da instituição. 

No entanto, a observação da atividade intitulada “Terapia da Realidade” contesta essa 

afirmação por culpar a vítima. Acrescenta-se a isso, a fala de uma reclusa ao afirmar se 

sentir uma marionete dentro da instituição. pois todo o seu corpo é controlado: “Aqui eles 

controlam tudo, a cor do meu cabelo, o tipo de roupa que tenho que vestir, por exemplo, 

saia ou short no mínimo até o joelho... controlam o que falo, mas não podem controlar o 

que penso” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). Nesse 

contexto, evidencia-se que o corpo não é dócil, tanto em seu discurso como em sua prática. 

Como diria Foucault (1995) o “poder disciplinar” permite que os sujeitos encontrem 

formas para se apropriarem e reordenarem o poder. Cabe frisar que o relato foi proferido 

na presença de uma funcionária que se situa no topo do poder hierárquico da instituição, o 

que a contestou afirmando que os cursos, palestras, e demais atividades tem a finalidade de 

ajudá-las a terem senso crítico e não torná-las mulheres passivas (Informação verbal 

informal, anotação em diário de campo, 2019).  

 De acordo com Foucault (2011), o corpo e a sexualidade não estão isentos do 

“poder disciplinar” institucional, no qual a questão do corpo inscreve-se em uma 

linguagem que transita o campo da sexualidade, maternidade, afetividade, entre outros. Em 

todos os espaços da sociedade, como na escola, na religião, no trabalho, entre outros. No 

entanto, o que se pode perceber no relato acima é que no contexto apaqueano, o corpo 

feminino não é dócil. Isso se evidencia nos discursos e nas práticas das reclusas que usam 

maquiagens no dia-a-dia, mesmo algumas funcionárias reprovando a ação. Apoiamo-nos 

na análise de Foucault (1985) para quem subjetividade é uma construção social que 

dissemina modos de pensar, agir e cuidar de si. À medida que o sujeito cuida de si, origina 

um saber a respeito de si mesmo e estabelece suas próprias formas de agir conforme suas 

verdades.  

  Nesse contexto, a noção de “moral” em Foucault (2011) torna-se importante, pois 

na concepção do filósofo moral é um conjunto de regras e valores impostos aos sujeitos 
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por meio de aparelhos prescritivos diversos, como por exemplo, a religião que é sujeita a 

ter seguidores e transgressores. Assim, moral refere-se ao comportamento real dos sujeitos 

em relação aos valores e regras propostos. Vejamos como essa transgressão a regras é 

utilizada no contexto de uma APAC Feminina: Apesar da APAC permitir o uso de 

acessórios do universo feminino no cotidiano, as funcionárias de modo geral, questionam 

essa prática de modo machista. Larissa, Pabline, Helena e Jéssica ao usarem maquiagens e 

acessórios femininos, como brincos e anéis, relataram que algumas funcionárias 

perguntam: “Para que essa produção toda se você está presa? Isso tudo é para os homens 

na APAC masculina?” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

Lembrando que a unidade masculina fica próximo a feminina. Sobre isso, se faz necessário 

destacar que a “Casa do Albergado31” masculina inaugurou no mês de junho de 2019 sua 

nova sede, localizada no mesmo espaço da unidade feminina, porém no segundo andar. 

Sobre isso, ouviu-se entre funcionárias que após a mudança, o horário de banho de sol das 

reclusas seria restrito, com vistas a evitar contato entre as apenadas e apenados. Além 

disso, suas roupas nesses horários, seriam fiscalizadas com o intuito de impedir o uso de 

roupas curtas e chamar atenção dos “recuperandos” (Informação verbal informal, anotação 

em diário de campo, 2019). 

  A noção foucaultiana de controle dos corpos, sobretudo o feminino, fica evidente 

no cotidiano apaqueano. O corpo feminino é interpretado como um instrumento que 

estabelece distinções de gênero e são controlados conforme as expectativas sociais 

atribuídas ao feminino na cultura patriarcal que abrange intervenções na sexualidade. Em 

suas práticas cotidianas, a APAC busca promover autonomia feminina através de 

qualificação profissional e processos educativos com vistas a impactar positivamente na 

reinserção social das mulheres encarceradas. No entanto, algumas ações caminham em 

sentido oposto à emancipação dessas mulheres, uma vez que reproduz normas e 

desigualdades de gênero que impossibilita o empoderamento feminino. Por outro lado, 

algumas se consideram empoderadas em razão de questões relacionadas a autoestima.  

  Pabline: “Eu aprendi muito. Aprendi me valorizar ...de tudo, tudo que aprendi na 

APAC foi me valorizar. Coisa que eu não soube fazer de jeito nenhum. Não me valorizava, 

entendeu? Não sabia meus valores... não sabia ser respeitada. Hoje eu sei ser respeitada. 

Sei até onde uma pessoa pode me tratar. Entendeu? Eu aceitava qualquer coisa, qualquer 

                                                 
31 Conselho da Comunidade da Comarca de São João Del Rei. Recuperado de: 

https://conselhosjdr.com.br/arquivos/1034 dia 19 de junho de 2019  

https://conselhosjdr.com.br/arquivos/1034
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tipo de tratamento, qualquer tipo de julgamento. Hoje não! Eu sei quem sou.”. 

(Informação verbal, entrevista, Pabline, regime semiaberto, 2019).  

  Maria Luiza: “Ah! eles ensinam que ser mulher é um motivo de orgulho. Dentro 

da APAC eles procuram engradecer a gente cada vez mais, apesar da gente ter cometido 

delito, que a gente é mulher, que a gente é capaz, né? Independente da gente, dos 

relacionamentos.. que a gente não deve né? Se diminuir por causa de outra pessoa, de ter 

um potencial né? Valorizar a gente como mulher mesmo” (Informação verbal, entrevista, 

Maria Luiza, regime semiaberto, 2019).  

  Em meio ao discurso de valorização, surge elementos que dizem respeito a 

valorização da negritude.  

  Pabline: “Eu sei que o eu que quiser, eu posso conseguir. Mas, infelizmente eu sei 

que tenho que ser melhor, né?! Sobre preconceitos eles ensinam também, porque a gente 

ser preso. Eu que sou presa, preta e pobre vou ter muito preconceito. Entendeu? Mas que 

isso não vai interferir em nada, a partir do momento que eu querer alguma coisa. Eles 

sempre falam isso, bastante com a gente: que isso não interfere em nada no futuro da 

gente. Vai ser mais difícil, mas não vai ser impossível. Sempre tentam por isso na cabeça 

da gente. Para que a gente possa ir pra frente” (Informação verbal, entrevista, Pabline, 

regime semiaberto, 2019).  

  Partimos do pressuposto que a raça e o gênero estruturam o encarceramento de 

mulheres negras no Brasil, coloca-as em uma situação de tripla discriminação por serem 

mulheres, criminosas e negras. Nas palavras da participante, “preta, pobre e presa” 

(Informação verbal, entrevista, Pabline, regime semiaberto, 2019). Fanon (2008) afirma 

que o racismo é um sistema de opressão colonial e pós-colonial que se materializa no 

corpo dos sujeitos negros. A interiorização do racismo dar-se pela dificuldade em 

questionar a estrutura social que produz a discriminação racial instituídas historicamente 

na sociedade brasileira.  

  A “família” configura-se como o oitavo elemento do método. Elemento 

fundamentado no modelo cristão de família, portanto, visa promover uma reaproximação 

das apenadas com suas famílias com o intuito de “reconstruir” o núcleo familiar. Na 

concepção da metodologia, a família apresenta-se como fator decisivo para a não 

reincidência dos crimes, sendo “a tábua de salvação do condenado, único vínculo afetivo 

que lhe resta, e na qual pode encontrar algum amparo e estímulo à sua reinserção ao 

convívio social” (Ottoboni, 2001, p.83). Por outro lado, Santos (2001) considera que 

muitas vezes é o próprio ambiente familiar que é responsável pelos motivos que levaram 
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uma pessoa a cometer um crime.  Uma das participantes relatou a pesquisadora que a mãe 

a entregou a um traficante quando ainda era criança com o intuito de quitar uma dívida de 

drogas. Segundo ela, o conselho tutelar demorou ter conhecimento do fato, e como 

consequência, ela ficou meses nas mãos do traficante. Sobre isso, comenta com os olhos 

cheios de lágrimas: “Você não imagina o que ele fazia comigo, é tão horrível que não 

consigo nem te contar” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

Após denúncias ao conselho tutelar, ela foi encaminhada a uma instituição de acolhimento, 

“casa lar” e ficou lá até os dezesseis anos, quando fugiu da instituição. Segundo a 

participante seu primeiro crime relaciona-se a esse fragmento de sua história de vida e 

acrescenta: “Aquele demônio deve estar queimando nos fundos dos infernos, lá ele ta 

pagando tudo o que fez comigo e fez eu passar” (Informação verbal informal, anotação em 

diário de campo, 2019). 

  No cotidiano da instituição, ouviu-se relatos de reclusa que agrediu a mãe com um 

tapa no rosto e foi punida conforme os valores cristãos assegurados nos dez mandamentos 

que diz “Deve-se honrar pai e mãe” (catolicoorante.com.br, 2019). Diante da punição, a 

reclusa escreveu uma carta, no qual, iremos apresentar um fragmento: “Mãe espero que a 

senhora possa me perdoar pelas minhas falhas e meus erros, espero que um dia possamos 

estar juntas novamente e eu com outra mente e mais madura para poder criar meus filhos 

e dar o valor que a senhora merece” (Informação verbal informal, Rafaela, regime 

fechado, 2019). 

 É importante salientar que o modelo ideal de família que a metodologia reproduz, 

refere-se ao modelo patriarcal de família, o que nos leva a refletir a respeito das 

singularidades das mulheres que criam seus filhos sozinhas, ou seja, mães que não 

estabeleceram vínculo matrimonial. Portanto, “mães solos”, expressão utilizada pelo 

movimento feminista que visa desassociar a maternidade do estado cível as mulheres, antes 

denominadas de “mães solteiras”. Mulheres que atuam como “chefes da família”, segundo 

o qual, promovem integralmente os cuidados com os filhos e com a casa. O que se 

confirma na fala de uma participante: “a gente querendo ou não, a gente sempre é o braço, 

o pé e a mão da casa” (Informação verbal, entrevista, Maria Luiza, regime semiaberto, 

2019).  

  O nono elemento do método refere-se ao “voluntariado”, que segundo a 

metodologia, o trabalho realizado dentro da unidade deve ser baseado no “amor ao 

próximo”, visto que propicia uma relação de confiança com as reclusas, pois segundo a 

metodologia “Do amor ninguém foge” (Informação verbal informal, anotação em diário de 

http://www.catolicoorante.com.br/
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campo, 2019). Dessa forma, a remuneração é restringida ao setor administrativo e aos 

profissionais da educação, porém, a estes cabem realizar um mínimo de dez horas de 

atividades voluntárias. Ao abordar o perfil dos voluntários, um dado importante observado 

na pesquisa de campo, é que a maioria dos voluntários tinham ligação com o meio 

religioso. Algo que é idealizado na metodologia, segundo seu próprio idealizador Ottoboni 

(2001) ao afirmar que o voluntário tem que ser amigo de todos. 

  Além disso, “É necessário que seja correto em sua vida particular, tenha conduta 

exemplar na família, evite qualquer tipo de privilégios e seja amigo de todos (Ottoboni: 

2001, p. 90). Cabe frisar que o perfil do voluntariado também é exigido por parte dos 

funcionários. No entanto, as observações participantes registradas em diário de campo, 

demonstrou que algumas funcionárias beneficiam reclusas em razão do grau de afinidade. 

Relatos que descrevem a atitude de funcionárias ultrapassar o limite máximo de alimentos 

estabelecidos no regulamento da instituição. Desse modo, aquelas mulheres que possuem 

melhores condições socioeconômicas, são privilegiadas dentro de uma instituição que 

garante tratamento igualitário para todas. Sobre isso, um número considerável de 

participantes relatou que tal atitude, fomenta desigualdade social entre elas, uma vez que 

estabelece-se relações de trocas de favores em prol de alimentos. Além disso, algumas 

participantes relataram que o amor ao próximo se distancia da prática quando o assunto é 

sacolão, pois “algumas preferem ver a comida apodrecer do que oferecer aquela 

“recuperanda” que não tem nada” (Informação informal, anotação em diário de campo, 

2019). Como possível solução, a maioria das participantes sugeriu que a  APAC retirasse o 

benefício do sacolão, uma vez que nem todas tem acesso devido à ausência de visitas de 

familiares e amigos. Além disso, alegam ser uma prática desnecessária, tendo em vista que 

a instituição oferece refeições suficientes para a sobrevivência humana.  

  Outro elemento que merece destaque é o fato de uma das funcionárias ser egressa 

da instituição, o que refletiu nas entrevistas, pois tiveram participantes que definiram como 

projeto de vida ser voluntária na instituição, por conseguinte, atuar como funcionária. 

  Pabline: “Eu quero, sinceramente, voltar pra falar que eu venci, que eu consegui 

vencer, entendeu? Tenho essa vontade de voltar para falar “é cês me ajudou memo, deu 

tudo certo. Entendeu? Essa é a minha perspectiva, um dia chamar a Kamylla para 

almoçar lá em casa com o Mateus, pra eles vê minha família, meu filho.” (Informação 

verbal, entrevista, Pabline, regime semiaberto, 2019).  

  O “mérito” é o décimo elemento, este regula a disciplina, através de um sistema de 

punições e recompensas aplicados conforme o comportamento da “recuperanda”. Ele atua 
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de maneira a proporcionar uma verdadeira subjetivação das regras a partir de uma rigorosa 

disciplina e vigilância. O sistema funciona a partir de um regulamento próprio, intitulado 

“Regulamento Disciplinar” (FBAC, 2015) este é aplicado mediante um sistema de pontos 

coloridos que marca as faltas cometidas em um quadro de avaliação disciplinar que fica 

exposto para apreciação de todos, com o objetivo de permitir uma verificação e avaliação 

da disciplina. Sobre isso, o setor administrativo informa que as sanções disciplinares são 

aplicadas conforme o Capítulo II do referido Regulamento Disciplinar (FBAC, 2015, p. 8-

18) e as recompensas no Capítulo III (FBAC, 2015, p. 19/20). Além disso, atenta-se aos 

benefícios e punições previstas na Lei nº. 7.210/84 (LEP), na Lei nº. 11.404/94 (Minas 

Gerais, 1994). 

  No entanto, tais informações não foram confirmadas nas observações e entrevistas 

com as participantes. Dentre os relatos, destaca-se que os piores castigos aplicados 

referem-se a prática de copiar o regulamento e ficar vários dias em contexto de isolamento.  

  Sara: “Os castigos são bem rigorosos, tem ás vezes às benditas cópias que você 

copia muito. Eu de primeira já copiei 150 a 300 cópias ou mais” (Informação verbal, 

entrevista, Sarah, regime fechado, 2019). 

  Ao questionar sua percepção sobre tal punição, surge a denúncia que a prática não 

está prevista no regulamento e já foi alvo de denúncia para o órgão que fiscaliza e 

coordena as APACs.  

  Sarah: “Eu acho um absurdo, pois a própria FBAC foi questionada com isso e 

falou que isso não existe, que o método do regulamento já é muito difícil de ser seguido e 

imagina você fazendo cópia com isso. Eles falam se a APAC é para recuperar como que 

vai recuperar dando esse monte de castigo” (Informação verbal, entrevista, Sarah, regime 

fechado, 2019). 

  O Centro de Reintegração Social (CRC) configura-se como o décimo primeiro 

elemento que tem como finalidade, fazer com que o condenado cumpra a sua pena em 

etapas e esteja próximo à suas origens, família, comunidade. Para tanto, A APAC 

Feminina de São João Del possui quatro pavilhões – destinados aos regimes provisório, 

fechado, semiaberto e aberto –, “não frustrando assim, a execução da pena.” (Novos 

Rumos, 2011, pag.2013). “A vida prisional do recuperando é minuciosamente observada, 

para que seu mérito seja apurado e, consequentemente, seja definida a progressão dos 

regimes” (TJMG, 2011). O TJMG (2011) em conformidade com Ottoboni (2001), destaca 

que a legislação do Brasil referente à progressão de pena tem como proposta incentivar a 

mudança de postura. Desse modo, os critérios para se aferir progressão de regime é o 
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comportamento do sujeito na instituição e tempo de cumprimento da pena, em regra, 1/6 

da pena no regime fechado para poder progredir ao regime semiaberto. 

  Cabe destacar que durante a pesquisa de campo, ocorreram dinâmicas do próprio 

método apaqueano, como por exemplo, “recuperanda” que progrediu para o semiaberto, 

bem como, “recuperanda” que regrediu ao sistema prisional convencional. Esta afirmou 

que preferia viver na cadeia pública, ao viver na APAC. Tendo em vista que era 

severamente castigada devido questões relacionadas a sua sexualidade/homossexualidade 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  O último elemento é a “Jornada de Libertação com Cristo”, que consiste em um  

retiro espiritual realizado anualmente com as apenadas do regime fechado. Sendo este “o 

ápice do Método APAC”, por proporcionar “uma introspecção, o reencontro consigo 

mesmo e a descoberta de valores” (Ottoboni & Ferreira, 2004, p. 31).  

  A pesquisa de campo não abrangeu esse elemento em razão deste ser um evento 

anual realizado no mês de dezembro e a pesquisa teve início após sua realização conforme 

os preceitos do Código de Ética em Pesquisa. No entanto, envolve religiosidade e 

“valorização humana” por meio de palestras, cultos religiosos e testemunhos de egressos. 

O objetivo dessa jornada é “Matar o criminoso e salvar o homem” (Ottoboni, 2001, p. 45). 

Sobre isso, destaca-se a fala de uma reclusa: 

  Maria Luiza: “Eu passei quase 10 anos da minha vida morta, né? Em estado 

vegetal porque quando a gente é escravo de alguma coisa, principalmente escravo da 

droga, a gente não vive, como se a gente estivesse morto em vida. Então, é, apesar de ser 

prisão, né? Aqui eu encontrei a liberdade, eu to livre aqui dentro, então eu só tenho 

agradecer, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades da vida, tudo que acontece 

na vida tem um sentido, por pior que seja a situação, né? Às vezes a gente pode encarar as 

pessoas achar que prisão é uma coisa ruim, mas não é. Se a gente souber tirar proveito, 

tudo que tem de ruim na vida da gente, tem algum benefício. Eu acho que eu renasci, né? 

Foi o nascer de novo, o renascimento e renasci mais forte” (Informação verbal, entrevista, 

Maria Luiza, regime fechado, 2019). 
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Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC)32 

 

  Expostos os elementos do Método  APAC articulado com informações colhidas 

com a observação da rotina e a realização de entrevistas semiestruturadas com as apenadas, 

seguimos para a análise da questão central da pesquisa, que é compreender o modo de 

subjetivação das mulheres negras a partir dos relatos de experiências discriminatórias de 

cunho racial e machista, vivenciadas dentro de uma  APAC Feminina.  

 

5.4 Cenas das Práticas Cotidianas de Viver, Resistir e Fazer das Mulheres negras em 

uma unidade APAC Feminina 

 

  Nesta sessão, apresento a discussão sobre gênero, raça e classe envolvendo seus 

desdobramentos no cotidiano de uma unidade apaqueana feminina, no intuito de descrever 

como essa relação é vivenciada pelas participantes da pesquisa. A partir dos relatos, 

evidencia-se que a mulher negra enfrenta diversas formas de preconceitos e 

discriminações, o que causa efeito em sua subjetividade. Dessa forma, adotam-se 

diferentes estratégias, como negar ou atenuar a sua ancestralidade, ou ainda assumi-la na 

luta antirracista. No entanto, antes de aprofundar a discussão, é importante apontar o 

caminho trilhado para que se tenha uma dimensão/contextualização de como a pesquisa foi 

construída junto às participantes.   

                                                 
32 Recuperado de: http://www.fbac.org.br/index.php/pt/metodo-apac  

http://www.fbac.org.br/index.php/pt/metodo-apac
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  O movimento feminista considera a organização de grupos de reflexão como um 

caminho para a construção de estratégias coletivas de resistências. Assim, o grupo 

apresenta-se como uma perspectiva metodológica aberta a inovação que não se reduz a um 

método ou técnica de pesquisa. Segundo Zanella e da Rose (2002) o processo grupal 

permite problematizar as questões inerentes às mulheres a fim de questionar aspectos da 

ideologia patriarcal, tendo como questão primordial, combater a opressão que atinge 

sobretudo as mulheres. Ou seja, uma questão política que visa a reflexão e a ação por meio 

da intervenção social. Compreender a organização de grupo como político significou 

assumir as participantes do estudo como capazes de transformarem suas próprias histórias.  

  Segundo Guimarães (1999) o discurso racista tem a função de inferiorizar o outro, 

de modo a fixá-lo na posição de subalternidade. Um discurso que produz sofrimento físico 

e psíquico e modos de subjetivação que assujeitam e homogeneízam (Santos, 2009; Bento 

2002). As condutas discriminatórias relatadas referem-se a ofensas verbais, e em muitos 

momentos, as mulheres negras assumiram a experiência como um processo natural e 

intrínseco ao próprio sujeito:  

  Paola: o racismo começa com o próprio negro que se acha inferior e não sabe se 

valorizar, aí ele alisa os cabelos. O próprio negro se acha feio. O sonho de alguns negros 

é ser branco (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  Compreendemos que o conceito de raça está relacionado à forma como a pessoa vê 

a si mesmo e se posiciona nos espaços sociais dos quais faz parte, portando, uma relação 

dialética entre sujeito e sociedade. Nessa direção, Silva (2004) afirma que às manifestações 

de preconceito, discriminação e estereótipos são marcas do racismo e do sexismo presentes 

no inconsciente coletivo que geram violência física e simbólica que incidem sobre as 

vítimas na construção de uma autoimagem que faz o sujeito desvalorizar a si mesmo, o que 

produz humilhação social e dificuldades nos relacionamentos, sobretudo, em mulheres 

negras. Logo, conseguimos identificar as marcas psíquicas do racismo nesse relato 

proferido por uma mulher autodeclarada parda. Em que a distorção da autoimagem se 

expressa na negação, consciente ou inconsciente, da negritude em direção ao 

embranquecimento, no qual, parda indica uma interiorização do padrão europeu. Além 

disso, cabe destacar que ela asseverou se relacionar amorosamente somente com pessoas 

brancas, segundo ela, “Não é racismo, é uma questão de gosto e eu gosto de homem 

branco. Acho eles mais bonitos e atraentes” (Informação verbal informal, anotação em 

diário de campo, 2019).  
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  A partir das teorias sobre o discurso da democracia racial e o racismo, iremos 

discutir o processo de formação do colorismo em uma sociedade que nega o racismo, 

sendo o colorismo um mecanismo empregado para segregar pessoas negras, portanto, 

elementos estruturantes da sociedade brasileira que impõe aos sujeitos os espaços que 

devem ocupar. Dessa maneira, seus desdobramentos são alvos de intensas discussões no 

Brasil, pais que adotou o “mito da democracia” como prática de negação do racismo sob a 

justificativa de que a miscigenação corrigiu as desigualdades sociais e raciais, criando uma 

harmonia étnica e cultural. No entanto, Borges (2018) aponta que pessoas consideradas 

negras possuem mais dificuldade para se inserirem no mercado de trabalho, no qual 

ocupam postos que exigem baixa escolaridade e qualificação. Nesse processo, identifica-se 

um aumento de pessoas autodeclaradas pardas, o que para Carneiro (2001) o fato de a 

pessoa possuir um tom de pele mais claro, cabelos mais próximos do liso ou olhos claros, 

são elementos suficientes para fazer descendentes de negros se autoafirmarem como 

pardos ou branco, que atua como “carta de alforria do estigma da negritude” (Carneiro, 

2011, p. 64). O negro de pele clara, desde a escravidão, é tido como um ideal humano que 

os demais negros devem atingir por meio de diferentes meios de embranquecimento 

(Carneiro, 2011). 

  Francisco (2018) observa que apesar do negro de pele clara ser considerado 

superior aos demais negro, no período colonial este era colocado no meio do caminho 

entre a casa grande e a senzala. Tornando-se posteriormente, o símbolo e a cor da 

democracia racial brasileira, o que demarcou relações de poder entre os negros. Poder que 

caracteriza negros e brancos nas práticas de pequenos e grandes crimes. Oliveira e Siqueira 

(2016) realizaram uma pesquisa nos principais portais de notícias on line no Brasil e 

constataram que os crimes praticados possuem uma classificação gramatical diferenciada 

entre pardos, brancos e pretos. No qual, os primeiros são classificados como jovens de 

classe média que praticaram crimes, estudantes para os brancos e termos como traficantes 

e bandidos para sujeitos de pele negra que cometeram os mesmos tipos de delitos. Carneiro 

(2011) afirma que as mídias sociais aprisionam imagens fixas e estereotipadas de pessoas 

negras, enquanto preserva o privilégio dos racialmente hegemônicos. Sendo, portanto, 

umas das características do racismo à brasileira. Um racismo negado, porém, presente no 

discurso brasileiro em todas as esferas políticas.  
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  No decorrer das reuniões as mulheres negras partilharam suas experiências com o 

grupo de forma que desconstruíram o mito da democracia racial que afirma “somos todos 

iguais”. 

  Lilian: É dolorido parar para pensar nas discriminações que a gente sofre na pele. 

Até para trabalhar o povo discrimina nossa cor. Nunca vi nenhuma pretinha trabalhando 

em loja, eu acho que é por causa da discriminação. A gente só vê preto na cadeia ou 

trabalhando de faxineira/camareira, enquanto, as loiras de olhos azuis e cabelos lisos 

estão trabalhando nas lojas” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 

2019). 

  Em discussão sobre beleza com mulheres negras, bell hooks (2004) identifica no 

discurso das participantes que o artificio do alisamento dos cabelos facilitava inserção no 

mercado de trabalho, principalmente, no momento de procurar um emprego, visto que 

cabelos lisos e/ou alisados aumentavam a chances de contratação. Ao se aprofundar na 

discussão, a autora constatou a relação entre cabelo crespo natural e inferioridade de 

beleza, como também de classe. Tendo em vista a desvalorização do trabalho doméstico, 

que se estende para o corpo da trabalhadora. Cabe a essas profissionais, usarem os cabelos 

sempre presos e com toucas, devido questões de higiene, como também, questões 

relacionadas ao estereótipo de que cabelo crespo é sujo e ruim. 

  A imersão no campo nos revelou que o local de subalternidade ocupado pela 

mulher negra a silencia. Nesse caso, um silêncio construído pelas próprias mulheres a 

partir das diferenças étnicas e classe social. Ou seja, apesar de todas as mulheres serem 

submetidas à condição de subalternidade, observamos que, na qualidade de subalternas, 

elas se organizam em níveis diferenciados, subjugando umas às outras, enquanto são todas 

subjugadas por serem mulheres, negras e presidiárias. Assim, o colorismo/ pigmentocracia 

foi consagrado por Alice Walker em 1982 para definir um “um sistema de distinção social 

ou de classe baseado na cor da pele” (Francisco, 2018, p. 6). O colorismo é baseado na 

ideia de que o fenótipo europeu é superior, portanto, mais valorizado socialmente. O que 

têm implicações de cunho social, econômico e político, pois aqueles que possuem um tom 

de pele mais claro são frequentemente e estereotipicamente vistos a partir de uma 

percepção de competência e beleza, ao contrário das pessoas negras mais escuras, 

geralmente vistos como feios e de menor valor (Harris, 2008). Dessa forma, o colorismo é 

um mecanismo que estrutura poder entre os negros mais claros e escuros, o que enfraquece 

o sentimento de solidariedade entre eles. Para Moore (2007) “o fenótipo que serve de linha 
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de demarcação entre os grupos raciais, e como ponto de referência em torno do qual se 

organizam as discriminações “raciais” (p.16).  

  Segundo Bento (2002) a violência racial causa impactos negativos nas 

subjetividades das pessoas excluídas, o que evidenciou-se nas falas de algumas 

participantes ao denunciarem sofrer racismo em relação a colegas reclusas. “Já ouvi aqui 

dentro que sangue de negro é podre. Que preto fede, que preto não tem alma. Isso me 

doeu muito, me dói até hoje!” (Informação verbal, entrevista, Sarah, regime fechado, 

2019). Ao constatarmos que a ofensa foi emitida por uma pessoa autodeclarada parda, nos 

direciona a analisar as ponderações de Nogueira (1998) a respeito do preconceito de marca 

e de origem. Segundo o autor, nos Estados Unidos uma pessoa lida socialmente como 

parda ou branca, é lida como negra nos estados Unidos, independente do tom de pele, o 

que coloca em questionamento a identificação que o sujeito faz de si mesmo e a que outros 

lhe atribuem. Consoante a isso, Moore (2007) afirma que não existe racismo entre negros, 

pois estes não podem reinventar a história, sendo, portanto, a discriminação um processo 

de absolvição da cultura hegemônica de maneira consciente e/ou inconsciente.  

  Fanon (2008) assevera que o branco dominador reforça seu próprio privilégio ao 

privilegiar o próprio fenótipo branco e, em seguida, aqueles que se aproximam desse 

padrão. Nesse sentido, o cabelo alisado geralmente apresenta vantagens em relação aos 

cabelos crespos e a mulher negra que opta por resistir, decerto enfrenta obstáculos maiores 

para alcançar sucesso profissional e pessoal. O autor considera essa relação como uma 

imposição do colonizador versus tentativa de provação do colonizado, pois é fato que as 

pessoas brancas se consideram superiores aos negros. Mas também é fato, que o negro 

almeja se igualar ao branco como meio de provar seu valor que lhe foi tirado ao ser 

submetido a escravidão sob o argumento de que os homens brancos eram padrão 

universais de beleza, inteligência e cultura. Isso influenciou o comportamento dos negros 

em alisar os cabelos, clarear suas peles, afinar seus narizes, na tentativa de igualar ao 

padrão imposto. 

  Por intermédio das reuniões grupais, o que era habitualmente silenciado, começa a 

surgir enquanto discurso de denúncia: 

  Sarah: A gente desde criança já estamos acostumadas a sofrer com o racismo, às 

vezes a discriminação começa dentro de casa, depois vai para escola quando chama a 

gente de macaca, faz piadinhas do nosso cabelo. Eu faço chapinha no cabelo desde 

criança, depois fui para progressiva, alisantes. A gente se acostuma... Mas a gente sofre 

na pele” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).  
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  Freyre (1959) em sua obra “Ordem e Progresso” constata que os padrões 

cosméticos que inspiravam a nação brasileira eram de inspiração européia, o que afastava a 

população da estética africada, de modo a procurarem “desesperadamente” pelo alisamento 

dos cabelos crespos. Uma das técnicas utilizadas, diz respeito ao “Cabelisador”, que em 

seu slogan informava que alisava os cabelos crespos sem dor. Instrumento ainda utilizado 

nos dias atuais, conhecido como chapinhas e pranchas. Santos (2000) afirma que desde a 

formação do Brasil como nação, a imagem do cabelo crespo natural é referenciada como 

aquela que se contrapõe ao cabelo liso, sendo assim, a valorização do cabelo liso em 

detrimento do cabelo crespo fez emergir inúmeros procedimentos químicos com vistas a 

alisar os cabelos, como as escovas progressivas citada pela participante.  

  Entendemos que alisamentos dos cabelos fazem parte da construção de corpos 

negros, transformando-se em marcadores de gênero e raça. Portanto, são construções 

políticas e sociais que reafirmam hierarquias e disputas de poder, apesar de não ser 

validadas biologicamente. Nesse sentido, não se trata apenas de beleza ou cosmético, mas 

de movimentação política e social contra um padrão hegemônico vigente em nossa 

sociedade brasileira. Nossas intervenções psicossociais buscaram ouvir as vozes das 

mulheres negras de forma a fazer o caminho inverso, e aos poucos, a beleza negra foi 

acolhida como símbolo da resistência negra dentro de uma unidade apaqueana feminina. 

Nessa ocasião, o cabelo crespo foi o símbolo da aceitação de seus traços originais, uma vez 

que tem um papel importante na relação da mulher com a vaidade, portanto, um 

fortalecedor da negritude e um dispositivo significativo na luta contra o racismo. 

Confrontamos nas intervenções o que é ser mulher negra na sociedade atual, de forma a 

agenciar outros modos de viver a vida, não apenas individual, como grupal (Rose, 2001). 

Nesse processo, o primeiro movimento foi romper o silêncio a partir de trocas de 

experiências de discriminação, submissão e resistência.  

  A fim de promover um conhecimento a respeito da importância do negro em nossa 

sociedade, refletiu-se a respeito dos papéis das mulheres negras nas telenovelas brasileiras. 

Segundo o qual, constatamos que as mulheres negras de peles mais claras são apresentadas 

como dóceis e educadas, ao contrário das mulheres negras de peles retintas, apresentadas 

mediante trabalhos que exigem baixa escolaridade e pouco valorizado socialmente. As 

participantes relataram que as mulheres pardas se inserem mais facilmente no mercado de 

trabalho, devido possuírem uma beleza mais próxima do padrão desejável na sociedade. 

Elas enfatizaram que o problema financeiro poderia ser resolvido através da beleza, pois 
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tanto o comércio, quanto homens ricos, preferem as mulheres claras de cabelos lisos e 

nariz fininho (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).  

  O raciocínio acerca da beleza constitui-se como uma estratégia política que clama 

pela valorização da diversidade étnico- racial. Nesse sentido, percebe-se que o mito da 

democracia racial que circula no imaginário social da sociedade brasileira, situa o corpo 

negro em posições marginalizadas e subjugadas materializando uma série de estigmas 

sociais e raciais. “O negro nas novelas só serve para fazer papeis de escravo” (Informação 

verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).  

  Sobre isso, fizeram uma reflexão a respeito da dicotomia SER versus TER: “Nós 

mesmos achamos que para ser alguém é preciso ter dinheiro, carro, coisas de luxo. Mas, 

quando a gente chega aqui dentro, percebemos que o ser é diferente de ter, hoje eu não 

tenho muita coisa, e ao mesmo tempo percebi que tenho tudo, pois damos valor depois que 

perde, e eu perdi o bem mais precioso, que é a minha liberdade e essa não tem dinheiro no 

mundo que pague” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).  

  Ao falar em liberdade, foi refletido a respeito do processo de libertação do povo 

negro, discursou-se a respeito de suas lutas e conquistas. Ao ponto que no final, as 

mulheres compartilharam da mesma fala ao dizer: “Eu tenho orgulho do meu cabelo 

crespo e de ser negra, pois sei que o negro construiu nossas riquezas e lutou muito para 

sobreviver” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). Além 

disso, a fala que encerrou a atividade proferiu “somos todas iguais aos olhos de Deus, pois 

para ele não existe cor” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 

2019).  

  Para as mulheres negras, romper com o assujeitamento implica a ativação de 

poderes, o que inclui o reconhecimento do pertencimento racial, a sua valorização e o 

exercício pleno de sua cidadania. Isso significa sair da passividade, tornando-se 

protagonista da própria vida. “Agora sou empoderada, pois descobri meus poderes” 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019).    

  Segundo Meneghel e Iñiguez (2007), os relatos são dispositivos fundamentais na 

ressignificação das experiências de vida na produção de sentidos para as situações de 

injustiça. Por meio dos relatos, as mulheres puderem estabelecer estratégias de 

enfretamentos para as discriminações raciais, o que rompeu com a posição de 

assujeitamento e passividade. Estratégias que compreendeu ações individuais e coletivas, 

como o pedido de um curso de tranças afros. “A gente precisa resgatar as raízes que a 
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gente tem, começando pelos cabelos” (Informação verbal informal, anotação em diário de 

campo, 2019).  

  Convém salientar que fala foi proferida no plural por uma mulher autodeclarada 

parta, o que nos direciona a compreender que as mulheres se solidarizarama e se aliaram às 

demandas das mulheres autodeclaradas negras. Assim, o pessoal tornou-se político, no 

sentido de que o pessoal se constituiu como dispositivo de politização e transformação 

social (Bairros, 1995). Ao discutirem sobre a experiência de denúncia e enfretamento à 

discriminação racial, às mulheres questionaram o discurso dominante sobre padrão de 

beleza a partir de um discurso de resistência. Nesse sentido, as mulheres ironizaram o 

estereotipo que lhes atribui padrão de beleza dominante “Prenda seu preconceito, pois eu 

quero soltar meus cabelos” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 

2019).  

  As mulheres negras participantes do estudo, relataram várias experiências de 

violência racial que causaram mal-estar físico, emocional e cultural. No entanto, dar-se 

conta da violência sofrida fizeram romper com o silencio em direção ao enfretamento e a 

denúncia. Nesse processo, os cabelos das mulheres negras são entendidos como 

marcadores pensados a partir de ideologias e não como fatores biológicos, uma vez que 

seus corpos são construídos por meio de discursos, práticas e normas sociais (Foucault, 

1985).  

  Sarah: “muitas as vezes, recuperandas por ter um tom de pele mais claro e a gente 

com tom de pele mais escuro chama a gente de nego fedido, essas coisas. Ah! Mas pra 

mim não faz diferença nenhuma não, porque eu gosto de seu ser negra, porque eu sou 

linda, então pode falar à vontade que eu sou negra, sou mesmo, fedida eu sei que eu não 

sou, então, a opinião deles pra mim não faz diferença nenhuma, nem acrescentar e nem 

diminuir em nada” (Informação verbal, entrevista, Sarah, regime fechado, 2019).  

  Por intermédio dessa fala, constatamos que o movimento estético é político. 

Quando a participante se identifica e se percebe como mulher negra e linda, ela 

automaticamente apresenta uma postura política e começa a não aceitar o racismo como 

algo natural. No entanto, é importante destacar que essa mulher autodeclarada negra 

afirmou cotidianamente que seu cabelo “é ruim”, portanto, precisa ser modificado 

mediante alisamento, seja com secador ou chapinha, ou produtos químicos para deixá-lo 

liso. Portanto, o mais próximo do padrão europeu. Outra estratégia adotada é deixar o 

cabelo sempre preso, pois segundo ela, não gosta dele solto quando ele está natural. Diante 

das observações e entrevista, compreendemos que para ela o cabelo é motivo de vergonha 
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e até mesmo de preconceitos e discriminações. Segundo ela, “uso meu cabelo liso desde 

quando me entendo por gente” (Informação verbal informal, anotação em diário de 

campo). Essa fala chama atenção para a questão da subjetividade, uma vez que o cabelo na 

sociedade brasileira é o marcador da raça que fortalece a crença de que as mulheres negras 

não podem se expressar. 

  A pesquisadora, com o intuito de atender à solicitação das participantes do estudo 

para trabalhar cabelos afros, convidou algumas cabelereiras especialistas em cabelos afro-

étnicos para ministrarem uma oficina na instituição. Para tanto, buscou-se fazer um 

levantamento a respeito das mulheres que gostariam de participar. A demanda foi 

aumentando gradativamente até a véspera da oficina, e no final a adesão foi quase total, 

sendo aplicada em todos os regimes da instituição. Um elemento importante a ser avaliado, 

é que grande maioria terminou a oficina com tranças afros em seus cabelos, sendo elas 

mulheres autodeclaradas brancas, pardas e negras. A seguir, relato da intervenção:  

 

5.5. A importância do cabelo na subjetividade das mulheres negras – “um caminho 

para mulheres negras aprisionadas” 

 

Cabelo. Já viu como, nesses programas de televisão que 

transformam a aparência da pessoa, as mulheres negras 

sempre têm o cabelo natural (crespo, enrolado, pixaim) na 

foto feia do "antes" e como, na foto bonita do "depois", 

alguém pegou um pedaço de metal quente e queimou o 

cabelo delas para ficar liso? [...] Quando você TEM cabelo  

natural de negro, as pessoas acham que você "fez" alguma 

coisa com ele. Na verdade, as pessoas com os afros e os 

dreads são as que não "fizeram" nada com o cabelo (Adichie, 

2014, p. 250). 

 

  O cabelo crespo é um elemento do corpo negro que indica o pertencimento étnico-

racial de um grupo historicamente submetido ao racismo. A (auto) imagem negativa da 

pessoa negra atravessa os séculos de escravidão que marcaram o Brasil por mais de 350 

anos de escravidão. Considerando-se o padrão de beleza universal (europeu) 

compartilhado na sociedade brasileira, podemos pensar que os cabelos das mulheres negras 

materializam uma rede de conflitos raciais que são históricos. Assim, a forma como as 

mulheres negras cuidam e apresentam seus cabelos articula-se com seus modos de 

subjetivação, uma vez que cor da pele, cabelo e demais traços fenotípicos são elementos 

presentes na relação com o outro, em uma sociedade de passado escravocrata marcada por 
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relações racistas e patriarcais. Nesse sentido, o cabelo crespo socialmente inferiorizado, é 

símbolo de luta, resistência e ressignificação para a população negra (Gomes, 2012),  

  No regime escravista, dentre às várias formas de violência impingida sobre o corpo 

negro, tinha-se a raspagem do cabelo. Para o escravizado, esse ato tinha um significado 

singular de mutilação, pois o cabelo em muitas etnias africanas era considerado como uma 

marca de identidade e dignidade humana. Um significado que atravessou o tempo, ganhou 

novos sentidos ao longo dos anos e na atualidade são utilizados como elementos de poder 

que são constituídos culturalmente e constituem sujeitos, em especial, pessoas negras.  

Nesse processo, o cabelo crespo no Brasil é uma linguagem e, enquanto tal, comunica e 

informa sobre as relações raciais na sociedade brasileira (Gomes, 2012).  

 Nesse contexto, as mulheres negras são historicamente colocadas em situação de 

inferioridade social, política e econômica. Uma demarcação que tem como parâmetro os 

estereótipos da beleza branca. Segundo Schucman (2012) as mulheres negras desde 

crianças, vivenciam experiências de tensão entre uma imagem construída a partir do 

processo de dominação racial e a luta por uma autoimagem positiva. Assim como a 

democracia racial camufla os conflitos raciais na sociedade brasileira, o cabelo e o sentido 

atribuído a ele também pode encobrir o pertencimento étnico/racial, como também, pode 

representar um processo de reconhecimento das raízes africanas, assim como de 

resistência, reação e denúncia contra o racismo (Gomes, 2012).  

  Iremos salientar os relatos das mulheres negras reclusas na APAC a respeito dos 

cuidados e apresentação de seus cabelos, a partir dos olhares dessas mulheres, seus modos 

de subjetivação desde a infância, segundo o qual, emergem experiências atravessadas por 

episódios explícitos e sutis do racismo. No decorrer das observações, as mulheres negras 

apresentaram queixas relacionadas aos materiais de higiene pessoal, como shampoo e 

condicionador sob a alegação de que cabelos crespos consumiam maior quantidade do 

produto, o que nem sempre era atendido pela direção em razão da escassez de recursos 

materiais. Uma das estratégias utilizada pelas participantes, refere-se ao uso de secador e 

chapinha disponibilizados pela instituição quinzenalmente, aos sábados, intitulado como 

“Dia da Beleza” no quadro de rotina da instituição. Segundo elas, o uso das mercadorias 

(chapinha/secador) prolongava a lavagem dos cabelos em até uma semana. Ao contrário 

dos cabelos crespos, que embaraçavam com mais facilidade, portanto, exigem maiores 

quantidade de lavagens durante a semana. O que sustenta expressões racistas, como por 
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exemplo, o discurso que propaga que cabelo crespo é “ruim” é “duro”. Uma expressão que 

afeta sobremaneira a subjetividade e autoestima da mulher negra.  

  Segundo Gomes (2012) “O cabelo do negro, visto como “ruim”, é expressão do 

racismo e da desigualdade racial que recai sobre esse sujeito” (p. 3). O cabelo do negro 

como “ruim” e do branco como “bom” faz com que a mudança do cabelo signifique a 

tentativa do negro de sair do lugar de inferioridade ou introjeção desse lugar. Cabe frisar 

que no Brasil o padrão de beleza corporal ideal é o branco e o real é o negro e mestiço. 

Assim, o cabelo como marca da estética negra é mais do que uma questão de vaidade, é 

identitária e um movimento estético-político (Gomes, 2012).  

  Pensar os cabelos naturalmente crespos das mulheres negras implica em refletir a 

respeito da sua produção subjetiva que diz respeito ao seu modo de ser e estar no mundo. 

Para Foucault (2011) a subjetividade é construída dentro de uma matriz discursiva 

produzida nas relações de poder por meio de determinados processos e estratégias. Assim 

como subjetividade, os conceitos de raça e etnia também são uma construção social, 

política e cultural produzida a partir de relações de poder (Schucman ,2012). Na sociedade 

brasileira, raça é entendida como um elemento que estabelece ideais de superioridade e 

inferioridade entre grupos sociais a partir de atitudes de exclusão racial sustentadas em 

características fenotípicas (cor da pele e olhos, tipo de cabelo, formato do nariz e da boca, 

entre outros).  

  Nesse processo, as características fenotípicas oferecem condições distintas para a 

produção de subjetividades, tendo em vista que os estereótipos atribuídos às mulheres 

negras reiteram seus corpos como fora dos padrões de beleza, feminilidade e até mesmo de 

humanidade. De acordo com Xavier (2013) a “feminilidade respeitável” foi construída 

através de uma proposta estética que marginaliza características físicas de mulheres negras. 

Com o intuito de serem mais aceitas na sociedade, as mulheres negras tiveram que alisar 

seus cabelos crespos e usarem clareadores de pele, para assim, se aproximarem das noções 

de moralidade e civilidade. Desse modo, a “feminilidade respeitável” atravessa o corpo 

negro de forma significativa. De acordo com a autora, no Brasil a beleza cívica imposta as 

mulheres negras brasileiras exigia pele clara e cabelos lisos. No processo de 

branqueamento o cabelo crespo deve ser alisado por meio de dispositivos tecnológicos 

com vistas a se aproximar do padrão de beleza liso, mas sem atingir a mesma textura, 

estabelecendo um ciclo de busca constante do ideal estabelecido. O que constrói uma 

relação de subordinação e dominação (Foucault, 1987c). 
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  Os padrões de beleza branco operam como referência na sociedade brasileira, de 

modo que os cabelos naturalmente crespos são alvos de conflitos sociais presentes nas 

relações cotidianas. É nesse contexto que identificamos o controle sobre os corpos das 

mulheres negras a partir de discursos racistas que produzem experiências violentas. Por 

sua vez, a decisão de assumir os cabelos naturais a partir de cuidados que incluem trançar e 

enfeitar os cabelos com adereços que remetem a cultura negra foram demandas das 

mulheres negras custodiadas em uma unidade apaqueana, como um processo de autonomia 

e ressignificação de suas subjetividades. 

  Entendemos que o uso dos cabelos naturalmente crespos inverte a lógica do 

branqueamento historicamente e socialmente imposto, podendo ser as tranças uma técnica 

e/ou tecnologia que atua em direção a um movimento estético político de desbraqueamento 

em contraponto aos processos de alisamentos que atuam como tecnologias de 

normatização dos corpos negros (Foucault, 1987c). Seguindo o mesmo raciocínio, 

podemos pensar as tranças como tecnologias de gênero, raça e classe que constroem os 

corpos das mulheres negras incluindo-as em uma visão de feminilidade que exige cabelos 

longos. As tranças marcam a raça a partir do momento que remetem as tradições e técnicas 

de matriz africana, quando praticadas por mulheres negras. Delimita o gênero, pois inverte 

a lógica de que mulheres negras não são “bonitas”, conforme o modelo eurocêntrico de 

beleza.   

  Identificamos, portanto, que a estética negra relega as mulheres negras a condição 

de pobreza. De acordo com Coutinho (2011) as tranças sofreram um processo de 

estigmatização em contexto brasileiro, vistas como “coisa de bandido” (p.01), até mesmo 

relacionado à falta de higiene ou a pobreza, ou seja, uma opção aquelas mulheres que não 

têm condições financeiras de pagar por um alisamento. Assim, o uso de tranças (des) 

constroem marcadores de gênero, raça e classe. Portanto, tranças é uma estratégia de 

aceitação e resistência de uma estética culturalmente oprimida em toda história. Como 

dizia Foucault (1997c), onde existe relações de poder, existem resistências.  

  De acordo com bell Hooks (2005) as mulheres negras desde criança percebem seus 

cabelos como um inimigo, como uma parte do corpo que deve ser controlada. Uma 

imagem distorcida de si mesmo construída no próprio seio familiar antes mesmo do 

processo de alisamento. De acordo com Gomes (2005) as famílias negras e mestiças tem 

enorme dificuldade em cuidar dos cabelos crespos das filhas/filhos. Aqui se torna 

interessante voltar o olhar para as participantes. Ao analisar os relatos das mulheres negras, 
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identificamos experiências de sofrimento em relação aos próprios cabelos na infância, no 

âmbito familiar e escolar.   

  Dandara: " Quando eu era criança eu não gostava de pentear os cabelos porque 

doía. Sabe?! Minha mãe não tinha muita paciência e passava o pente com força. Aí, eu 

chorava muito. Eu gostava de quando ela fazia trança, pois além de ficar dias sem ter que 

pentear, ainda ficava bonito” (Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 

2019). 

  Lilian: “Quando eu era criança eu queria ter o cabelo igual da minha irmã, que é 

lisinho. Não queria ter cabelo ruim, pois na escola até chamavam a gente de macaca” 

(Informação verbal informal, anotação em diário de campo, 2019). 

  Para Bento (2012), a subjetividade é uma articulação de processo psíquicos e as 

experiências racistas vivenciadas por crianças negras a partir de seus cabelos produzem 

sofrimento que marcam profundamente as vivências das mulheres negras e sua relação 

com o próprio corpo. Desde muito cedo, as mulheres negras aprendem a “lidar” com os 

próprios cabelos. Gomes (2012) destaca que a expressão “lida” remete a ideia de trabalho 

forçado e coisificação da escrava. Nesse sentido, a prática vivenciada na escravidão ainda 

se perpetua na regulação dos corpos das mulheres negras, pois a mulher negra lhes é 

ensinado que precisa lidar com o próprio cabelo, um cuidado que despende energia e 

recursos. Assim, no momento em que decide romper com este padrão, o verbo “lidar” 

assume novos sentidos em direção a uma nova posição estética e política na sociedade a 

partir de uma prática de autocuidado. 

  Nesse sentido, as experiências de (re) ssignificação de mulheres negras com seus 

cabelos crespos, trouxeram vivências de empoderamento para essas mulheres. No decorrer 

da oficina de tranças, as participantes tocaram os cabelos umas das outras, de modo a 

sentir a textura, com vistas a desconstruir através do tato o estereótipo de que cabelo 

crespo é ruim ou duro. Ao tocar os cabelos umas das outras, perceberam que todos os 

cabelos eram macios e diante disso, se surpreenderam. “Não existe cabelo ruim, existe 

cabelo maltratado” e “Meu cabelo não é ruim, meu cabelo é crespo e ele não é duro, pelo 

contrário é super macio” (informação verbal informal, anotação em diário de campo, 

2019). Assim, refletiu-se junto as participantes que o cabelo crespo é belo e macio 

independente de alisamentos e que existem diversas formas de cuidado, como por 

exemplo, o uso de tranças.  

  Ante o exposto, podemos dizer que houve empoderamento dessas mulheres por 

intermédio da valorização da estética negra, no qual conseguiram ressignificar e enfrentar 
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o racismo. Ribeiro (2015) afirma que o empoderamento carrega consigo um significado 

coletivo de luta pela equidade em relação às escolhas relacionadas aos seus corpos e 

sexualidade. Conforme a autora, o empoderamento acontece mediante uma perspectiva 

antirracista, antissexista e antielitista através de transformações sociais e individuais. 

Assim, destacamos a importância de espaços que valorizem a negritude de forma a 

modificar a maneira como as mulheres negras vivem as experiências a partir de seus 

cabelos. Partimos da concepção de que os cabelos constituem importantes disparadores 

para que mulheres negras produzam relatos sobre seus modos de subjetivação. 

  Consideramos que o pertencimento a uma raça se relaciona com a construção da 

subjetividade, uma vez que vivemos em uma sociedade racista que nega e oprime a 

negritude. Nesse sentido, a intervenção pontual a respeito do cabelo afro significou uma 

ferramenta de luta antirracista e feminista, no qual, a análise das falas das mulheres negras 

sobre seus cabelos nos permitiu compreender, a partir de seus olhares, como suas vivências 

são atravessadas por experiências de racismo.  

  Através dessa intervenção foi possível compreender e analisar as questões 

relacionadas a (auto) rejeição do corpo negro, bem como o processo de resistência ao 

padrão de beleza socialmente imposto. A análise dos dados produzidos privilegiou uma 

abordagem interseccional, ao considerar as imbricações entre gênero, raça e classe 

(Mattos, 2015). No tocante ao gênero, conseguimos problematizar a existência de 

feminilidades hegemônicas de modo a construir no corpo da mulher negra, uma imagem de 

feminilidade desejável. Nisto, torna-se essencial refletir como as mulheres negras podem e 

devem se ajudar. Ideia que defendemos ao longo de toda pesquisa. Sobre isso, ouvi das 

participantes que ao me mover, todas elas se moviam comigo (Informação verbal informal, 

anotação em diário de campo, 2019).  

  Por fim, espero que este trabalho inspire outras investigações que aprofundem 

noções positivadas de raça e outras possibilidades de feminilidade. Tratarei melhor deste 

assunto nas considerações finais. 
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6. UM OLHAR SOBRE O RACISMO, SEXISMO E MACHISMO NOSSO DE 

CADA DIA NOS DAI HOJE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

  Com vistas a responder aos objetivos propostos nesta pesquisa. Analisamos a 

produção da subjetividade de mulheres negras dentro de uma instituição feminina que 

aplica o método APAC de execução penal, no qual, identificamos vivências 

discriminatórias que interseccionam os marcadores de gênero e raça. Relatos sobre racismo 

e machismo no contexto apaqueano foram descritos pelas entrevistadas e observado pela 

pesquisadora. Algo que despertou sentimentos de desmotivação no decorrer da pesquisa, 

como se o grande achado do estudo fosse a ausência de racismo e machismo e não o 

registro das cenas e de sua denúncia pelas participantes.  

  O contato prévio com a APAC, influenciou a percepção da pesquisadora uma vez 

que o discurso que circula a respeito da instituição, é seu diferencial em valorizar 

integralmente o ser humano. Dessa maneira, as condições de cumprimento de pena 

privativa de liberdade na instituição obedecem aos ditames da Lei de execução Penal, 

desde à estrutura física, quanto ao acesso aos direitos básicos, como separação por regime, 

acesso ao trabalho, saúde, estudo, bem como, progressão de pena e remissão. Porém, a 

realidade evidenciou que a APAC Feminina, em específico, perpetua normas de gênero e 

silêncio para às questões étnico raciais. Observamos tais elementos a partir das falas das 

funcionárias, voluntários e das próprias reclusas, reprodução de normas sociais de gênero 

relacionadas à divisão dos papéis sociais tradicionalmente atribuídos aos homens e às 

mulheres. Além disso, percebe-se nas falas das participantes, a reprodução de discursos 

racistas. 

  Ao analisar os relatos, identificamos que as experiências de racismo, sexismo e 

machismo não é algo exclusivo do contexto apaqueano, uma vez que são experiências 

presentes no decorrer de suas vidas, tendo início no seio familiar, passando pela escola, e 

de modo geral, pela conjuntura social brasileira permeada por uma cultura racista e 

patriarcal.  Apesar da sociedade brasileira negar o racismo, esse se encontra presente em 

todos os lugares, fomentando efeitos psicossociais negativos que direcionam a processos 

depressivos. É nesta perspectiva que nos lançamos em direção a um movimento de resgate 

da própria história de vida a partir de vivências de pertencimento, redescoberta e 

emancipação, não somente para as participantes, mas para a pesquisadora também foi uma 

(re) descoberta e reconhecimento, o que certamente foi um impacto. Logo, o envolvimento 

com a pesquisa é evidenciado em muitos momentos, seja por meio do posicionamento 
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político, seja na escrita catártica que tornou este trabalho possível. Ao longo da 

dissertação, busquei compreender como gênero, raça e classe constituem corpos que são 

excluídos dentro de um padrão de beleza eurocêntrico, mas que também podem atuam em 

prol das resistências a esses mesmos padrões. Em outras palavras, problematizamos 

normas impostas sobre os corpos das mulheres negras de forma interseccional. 

  Considerando a relevância social atribuída ao método APAC de execução penal, 

entendemos que a postura adotada no âmbito da instituição faz com que às mulheres 

negras continuem ocupando um papel de subalternidade, como se observa na sociedade de 

forma geral, bem como, no sistema prisional convencional. Assim, como gerador de 

reflexões, o presente estudo se propôs a compreender os elementos presentes na 

metodologia apaqueana, relativos ao racismo e ao machismo, que se inscrevem nos relatos 

de vivências de mulheres negras reclusas na instituição.  

  Para tanto, foi realizada pesquisa de campo, com observação do cotidiano e 

realização de entrevistas com as mulheres negras em uma unidade feminina que a aplica o 

Método APAC. Abordamos a relação entre o continuum da senzala, favela e prisão que 

deram origem ao aprisionamento sobretudo das mulheres negras. Vale frisar que não quero 

argumentar que as mulheres negras sejam as únicas vítimas do encarceramento no país, 

mas apresentar uma perspectiva da seletividade do sistema penal brasileiro, a partir de 

conceitos relevantes para a pesquisa que foram utilizados ao longo de todo o trabalho. 

Identificamos que a origem das prisões femininas brasileiras possui uma estreita relação 

com as instituições religiosas, que aproxima a noção de crime e pecado, portanto, 

ressocialização e evangelização. Nessa perspectiva, se preconiza o modelo de mulher 

cristã, devotada ao lar e à família, como o ideal de uma mulher “recuperada”. Algo 

intimamente presente no Método APAC de execução penal desde a sua criação aos dias 

atuais.  

  A partir da análise da aplicação da Método APAC para as mulheres , das entrevistas 

semiestruturadas com as reclusas aliadas as observações direta da rotina, conseguimos 

captar que a instituição reproduz desigualdades de gênero, raça e classe em sua aplicação 

mediante a interferência de discursos vinculados a um modelo cristão no cotidiano das 

mulheres, modelo patriarcal de família e sociedade. Destaca-se que no método APAC o 

elemento da religiosidade enfatiza a culpabilização e, nessa visão, entendem que a prática 

religiosa impede os sujeitos de se envolverem em atividades criminosas. Isto é, 

desconsideram as questões sociais, econômicas e políticas envolvidas na criminalidade.  
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  No que concerne à criminalidade feminina, atribui-se a preocupação com a 

prostituição, sendo ela considerada pela instituição o principal fator que direciona às 

mulheres a criminalidade. O que reflete na fundamentação e aplicação da metodologia em 

relação a sexualidade feminina que impõe a elas o dever de um comportamento recatado e 

se assim não o fizer, recai sobre elas o discurso de violência de gênero.  

  A título de conclusão, podemos afirmar que, com a presente pesquisa percebemos 

que a APAC se propõe formalmente a tratar de maneira igualitária, submetendo todas as 

reclusas ao mesmo regimento interno. Na prática, todavia, alguns fatores contribuem para 

que as mulheres negras tenham tratamentos diferentes, com a reprodução e interferência do 

racismo, machismo e sexismo que reitera condições de subalternidades.  

 Tratando-se da unidade em si, não podemos deixar de mencionar que os ganhos 

objetivos das reclusas em cumprirem pena em uma unidade  APAC são consideráveis, 

tanto no que concerne a estrutura física, tratamento digno para elas e suas famílias, como o 

acesso a direitos básicos que diz respeito à saúde, educação e trabalho. Elementos que 

contrastam significativamente com as condições desumanas encontradas no sistema 

prisional convencional. Porém, existem alguns questionamentos importantes de serem 

pontuados, como o fato da religiosidade encontrar-se presente no âmbito da execução 

penal brasileira. Fato que remonta às primeiras prisões femininas no país, que tinham como 

objetivo promover uma educação moral e religiosa. Na época, sua administração era 

realizada por freiras, o que difere da atualidade, no qual a administração é realizada pelo 

Estado. Nesse caso, o caráter evangelizador cristão é assumido por uma instituição de 

execução penal que presta serviço para um estado declarado laico constitucionalmente, 

algo que apesar de ser um paradoxo, encontra legitimidade jurídica na Lei de Execução 

Penal (LEP) que estabelece assistência religiosa em suas providências para acudir a pessoa 

privada de liberdade, o que assegura o livre exercício da evangelização no estabelecimento 

penal.  

  Além disso, o retorno para o sistema convencional constitui como castigo e ameaça 

às reclusas que não se submetem à rígida disciplina do sistema apaqueano. A transferência 

para uma instituição prisional administrada exclusivamente pelo Estado representa um 

castigo, o que nos direciona a questionar que o tratamento penal teoricamente 

universalizado é uma punição para as internas da APAC, o que constitui um outro 

paradoxo. Outro elemento que cabe destaque, diz respeito a expansão do Método Apac de 

execução Penal no Brasil e no mundo, o que nos leva a concluir que ao incentivar sua 

expansão, somos favoráveis as políticas de encarceramento. Sobre isso, concordamos com 
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Wacquant (2001) quando afirma que deveríamos investir mais em políticas sociais e 

menos no cárcere, pois a melhor prisão é sem dúvida, aquela que não existe (Baratta, 

2007).  

  Assim, evidencia-se a necessidade de realização de mais estudos voltados à questão 

do encarceramento feminino, especialmente em instituições que aplicam o Método APAC 

de execução penal, ainda pouco explorado, e ao mesmo tempo, em fase de expansão no 

Brasil e em outros países.  
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ANEXOS 

 

Anexo I - Roteiro de entrevista 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Pergunta disparadora: 

“– Bom dia, boa tarde... como você está? Me chamo Helaine, sou 

profissional da área de Psicologia, e aluna do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da UFSJ (PPGPSI). Estou fazendo uma 

pesquisa sobre a  APAC Feminina do município de São João del-Rei e 

gostaria que você me contasse a respeito de como tem sido sua 

experiência na instituição. Para tanto, farei agora algumas perguntas 

sobre você, (...), entre outras perguntas! Esta entrevista tem como 

finalidade permitir uma compreensão sobre você e alguns aspectos 

gerais da  APAC. Fique à vontade para responder às perguntas, e 

sinta-se no direito de interromper a entrevista caso precise ou queira”. 

 

Nº entrev.:  Data:  Código (identificação): 

Nome (sigilo):  

Data Nascimento ___ / ___ / _____ –  Idade (Entrevista ) ____ ____ 

Qual a sua raça/cor:  Branca ( )   Preta/Negra( )     Parda ( )      Amarela ( )         Indígena ( ) 

Regime Prisional: ( ) Fechado  ( ) Semi-aberto  ( ) aberto    (  ) Provisório 

Escolaridade : ( ) Fund. Incomplt. - ( ) Fund. completo - ( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio Completo - ( ) Superior Incompleto - ( ) Superior completo 

Filhos ? ( ) não - ( ) Sim :até 10 anos   ( ) - de 11 até 18 anos     ( )-entre 19 e 24 anos ( ) - acima de 24     ( ) - 

idade não especificada  

Estado Civil ( ) Solteira ( ) Casada  ( ) Divorciada   Viúva (  )  ( ) Namorando Outros___________ 

Profissão:  

Você segue alguma religião?  (  ) Sim  (  ) Não  

Se a resposta for Sim, a sua religião ou crença que você segue hoje, foi influenciada pela APAC? 
    

Tempo que está em reclusão na APAC: 

Como foi que você 

chegou até a APAC? 
 

Como é estar na  

APAC? 
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Como as pessoas lhe 

tratam (funcionários, 

voluntários e presidente 

da instituição?  

 

Conte-me sobre Dia-a-

dia na  APAC? 
 

O que você aprende 

sobre Ser Mulher? 
 

O que você aprende 

sobre RAÇA?  
 

Como você percebe as 

desigualdades sociais e 

de classe? 

 

 

 

Anexo II - Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

PESQUISA: Mulheres negras, gênero, sentidos e subjetividades: análise da produção 

discursiva de uma instituição apaqueana feminina 

Responsável: Helaine Silva Borges 

Prezada Participante, 

Você está sendo convidada a participar desta pesquisa, que tem como finalidade investigar 

o impacto do discurso apaqueano na construção da subjetividade de mulheres negras 

encarceradas no sistema da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC). Esta pesquisa quer investigar como é o tratamento dispensado às mulheres negras 

que cumprem pena na unidade. Participarão da pesquisa somente as que concordarem em 

colaborar com o estudo e que aceitarem assinar um termo de consentimento. Além disso, 

as participantes tem o direito de ficar com uma das vias do termo de consentimento. 

 Na condição de sentenciadas que cumprem pena na Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APAC) você deve nos contar sua experiência como 

recuperanda da unidade. Lembramos que você tem a liberdade de se recusar a 
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participar da pesquisa e pode se retirar da pesquisa em qualquer momento, sem que 

isso lhe ocasione qualquer punição.Contudo, sua participação é muito importante para a 

execução dapesquisa. 

 As suas informações que serão obtidas serão confidenciais e privadas. A fim de 

garantir a confidencialidade e a privacidade destes dados, informações que permitam a sua 

identificação serão omitidas na divulgação dos resultados da pesquisa. Seu nome não será 

mencionado em nenhum momento, sendo estes convertidos em nomes fictícios garantindo 

o anonimato de sua identidade. Além disso, não vai aparecer nenhuma informação sobre a 

sua cidade e nem dados pessoais, a fim de assegurar que nenhuma pessoa possa identificá-

la. Além disso, nenhum dado da pesquisa será utilizado em qualquer documento oficial 

sobre o seu processo na Justiça.  

 Os protocolos de Registro (respostas às entrevistas e anotações livres no diário de 

campo) utilizados na pesquisa serão armazenadas em arquivo físico. Adicionalmente, os 

resultados finais serão salvos em arquivos digitais para fins de análise dos dados. O acesso 

a essas informações estará restrito aos responsáveis pela pesquisa. Após o termino da 

pesquisa, todo o material produzido será mantido em arquivo por um período mínimo de 

05 anos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e orientações do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ (CEPSJ). Não existe risco da quebra de sigilo e 

privacidade, por meio da utilização dos dados para outros fins, que não a pesquisa. Os seus 

direitos fundamentais estão garantidos. Os resultados da pesquisa poderão ser utilizados 

em eventos e publicações científicas, mas jamais dados que possam fomentar 

identificação.  

 Ao participar desta pesquisa você terá como benefício direto avantagem de ter um 

espaço para opinar sobre a metodologia, sem sofrer punições por isso. Além disso, pode-se 

configurar como um espaço de desabafo acerca das várias condições que permearam sua 

vida. O benefício indireto ao participar da pesquisa está relacionado à gratuidade do 

processo, satisfação pessoal e ao desenvolvimento da pesquisa que pode atingir pessoas na 

mesma situação.Você não receberá nenhum valor para participar da pesquisa, como 

também, não terá nenhum tipo de despesa para participar do estudo. Além disso, a 

construção desse estudo irá a possibilitar uma análise dos estabelecimentos femininos que 

se encontram em fase de implementação no país, consolidando uma produção de 

conhecimento acerca do método  APAC de execução penal.  
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 A condição de encarceramento é uma experiência que desencadeia muita angústia e 

ansiedade. Durante as entrevistas, você pode expressar esses sentimentos e todos os outros 

que são da condição humana. Dessa forma, o risco da presente pesquisa se constitui na 

manifestação desses sentimentos, seja devido a condição de encarceramento, seja 

decorrente das lembranças que serão suscitados durante o processo da investigação. A 

pesquisadora prezará por acolher esses sentimentos, em uma escuta que zele pelo seu bem-

estar. Este posicionamento estará presente durante a realização da pesquisa, desde a 

assinatura do termo ao processo de finalização. 

 Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos a sua dignidade, visto que esta 

pesquisa segue as normas estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. No entanto, caso se sinta, em algum momento, desconfortável pode solicitar a 

interrupção da entrevista ou até mesmo, o encerramento de sua participação na pesquisa. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar aos 

pesquisadores informações sobre a sua participação e/ou sobre a pesquisa. Essas 

informações serão dadas através dos meios de contato explicitados neste termo. 

 O retorno dos resultados para a Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados, situada no município de São João del Rei, Estado de Minas Gerais, será 

realizado por meio da oferta de palestra às recuperandas, voluntários e demais funcionários 

da instituição, com a finalidade de informar sobre a conclusão da pesquisa.  

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Helaine Silva Borges 

Instituição: Universidade Federal de São João del-Rei – Depto. de Psicologia 

Endereço: Campus Dom Bosco – Praça Dom Helvécio, 74. São João del-Rei /MG. 

CEP: 36301-160 - PPGPSI – Sala 1.53 

Telefones p/contato: 31 3373-3867/ 35 999780263 

 

Considerações Finais 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e 

para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o 

comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a 
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pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da 

autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus 

Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74. São João del-Rei /MG. CEP: 36301-160 - PPGPSI – Sala 

1.53 

Telefones p/contato: 31 3373-3867/ 35- 999780263  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

 

Afirmo que compreendi perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e todas as minhas dúvidas foram respondidas pela 

pesquisadora. Estou consciente que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem precisar justificar minha decisão, e que isso não ocasionará 

nenhuma punição. Sei que meus dados pessoais não serão divulgados, não receberei e não 

terei despesas por participar no estudo. Declaro ter consciência dos meus direitos, dos 

riscos e dos benefícios que a minha participação implica. Concordo em participar dessa 

pesquisa e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 

TENHA SIDO FORÇADA OU OBRIGADA. 

 

Nome do participante:  

________________________________________________________ 

 

São João del-Rei, Minas Gerais,__________de_____________________ de _______ . 

Assinatura do participante: 

 ____________________________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________________ 

 

Helaine Silva Borges  

        Pesquisadora Responsável 
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Anexo III – Parecer Consubstanciado do CEP 
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                                                PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: MULHERES NEGRAS, GÊNERO, SENTIDOS E SUBJETIVIDADES: ANÁLISE 

DA PRODUÇÃO DISCURSIVA DE UMA INSTITUIÇÃO APAQUEANA 
FEMININA 

Pesquisador: HELAINE SILVA BORGES 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 11699219.0.0000.5151 

Instituição Proponente: Departamento de Psicologia 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.451.812 

 

Apresentação do Projeto: 

O projeto intitulado: "MULHERES NEGRAS, GÊNERO, SENTIDOS E SUBJETIVIDADES: 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DISCURSIVA DE UMA INSTITUIÇÃO APAQUEANA FEMININA" 

está na sua segunda versão. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar, através do relato de mulheres negras, como ocorre 

o processo de produção de subjetividade dentro de um estabelecimento prisional feminino que adota 

o Método  APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de execução Penal. 

 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
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A pesquisadora relata que: "A condição de encarceramento é uma experiência que desencadeia muita 

angústia e ansiedade. Durante as entrevistas, as depoentes podem expressar esses sentimentos e todos 

os outros que são da condição humana. Dessa forma, o risco da presente pesquisa se constitui na 

manifestação desses sentimentos, seja devido a condição de encarceramento, seja decorrente das 

lembranças que serão suscitadas durante o processo da investigação. A pesquisadora prezará por 

acolher esses sentimentos, em uma escuta que zele pelo bem-estar das participantes. Este 

posicionamento estará presente durante a realização da pesquisa, desde a assinatura do termo ao 

processo de finalização. Às visitas no cotidiano da unidade, irá respeitar às normas de segurança da 

instituição, assegurando a pesquisadora e às participantes, às condições necessárias para a condução 

do estudo. Cada visita será registrada como forma de anotação livre pela pesquisadora, segundo a 

qual, não serão utilizadas nenhuma forma de gravação em áudio, filmagens ou fotografias. Ainda 

assim, será um material fiel aos acontecimentos do cotidiano das mulheres apenadas e o 

posicionamento que tiveram frente a esse cotidiano. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece 

riscos a dignidade, visto que esta pesquisa segue as normas estabelecidas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. No entanto, caso a recuperanda sinta, em algum momento, 

desconfortável poderá solicitar a interrupção da entrevista ou até mesmo, o encerramento de sua 

participação na pesquisa. Não será penalizada de nenhuma maneira caso desista de participar da 

pesquisa." 

 
Como benefício descreve que: "Como benefício direto às participantes da pesquisa, podemos 

destacar a disponibilidade de um espaço de escuta, principalmente terapêutico, segundo o qual, a 

recuperanda terá a oportunidade de ressignificar suas vivências no tocante ao ato infracional. Por não 

possuir nenhum vínculo empregatício com a instituição, nem ascendência hierárquica com as 

recuperandas, estas não se sentirão coagidas a se posicionarem de uma forma determinada durante 

as observações da pesquisadora. Além disso, o sigilo quanto às participantes e quanto à instituição 

serão observados para que os preceitos éticos sejam levados em consideração. Como benefício 

indireto, destacamos a realização de uma pesquisa que leva em consideração as mulheres negras 

que estão cumprindo pena em uma instituição que aplica integralmente a metodologia  APAC. 

O método  APAC é amplamente apoiado por pesquisadores e autoridades de reconhecimento 
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nacional e internacional. No entanto, torna-se imprescindível que se realizem estudos voltados 

diretamente às apenadas negras, em prol da análise dos efeitos do método em suas subjetividades. 

Dessa forma, o método poderá adaptar-se de maneira a impactar positivamente o cumprimento de 

pena, a vida e a subjetividade daquelas que se tornaram alvo de suas intervenções." 

 
  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é relevante acadêmica e socialmente. Nessa versão do projeto a pesquisadora esclareceu 

na metodologia a utilização do gravador de áudio previsto no orçamento para utilização nas 

entrevistas semi- estruturadas. O TCLE deixa claro os riscos, benefícios e a metodologia utilizada na 

pesquisa. O cronograma foi modificado, mas está previsto para início em junho de 2019. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos de apresentação obrigatório segundo a resolução nº 466/2012 foram apresentados 

corretamente. 

Recomendações: 

Ajustar o cronograma para o início da pesquisa após a aprovação do CEPSJ. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Todas as modificações solicitadas foram realizadas. O protocolo da pesquisa “MULHERES 

NEGRAS, GÊNERO, SENTIDOS E SUBJETIVIDADES: ANÁLISE DA PRODUÇÃO 

DISCURSIVA DE UMA INSTITUIÇÃO APAQUEANA .” e demais documentos de apresentação 

obrigatória estão em consonância com os princípios éticos em pesquisa envolvendo seres humanos 

segundo a Resolução 466/12 e Norma operacional 001/2013; Resolução 510/18. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O relatório final do projeto de pesquisa “MULHERES NEGRAS, GÊNERO, SENTIDOS E 

SUBJETIVIDADES: ANÁLISE DA PRODUÇÃO DISCURSIVA DE UMA INSTITUIÇÃO 

APAQUEANA” deve ser anexado à Plataforma Brasil e os resultados obtidos publicados e/ou 

encaminhados às instituições colaboradoras, aos órgãos e entidades representantes da sociedade. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 20/05/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1311999.pdf 18:28:53  

Projeto Detalhado / brochura_investigador_modificada.docx 20/05/2019 HELAINE SILVA Aceito 
Brochura  18:27:04 BORGES  

Investigador     

Cronograma cronograma_modificado.doc 20/05/2019 HELAINE SILVA Aceito 
  18:20:14 BORGES  

TCLE / Termos de termo_modificado.docx 20/05/2019 HELAINE SILVA Aceito 
Assentimento /  18:18:46 BORGES  

Justificativa de     

Ausência     

Orçamento orcamento_modificado.docx 20/05/2019 HELAINE SILVA Aceito 
  18:17:15 BORGES  

Brochura Pesquisa brochura_modificada.docx 20/05/2019 HELAINE SILVA Aceito 
  18:15:07 BORGES  

TCLE / Termos de termodeassentimento.pdf 18/03/2019 HELAINE SILVA Aceito 
Assentimento /  22:16:08 BORGES  

Justificativa de     



Endereço: Praça Dom Helvécio, 74 - Sala 2:56 

Bairro: Fábricas    CEP:  36.307. 352 

UF: MG                    Município: SAO JOAO DEL REI 

Telefone: (32) 3379-5598          E-mail: cepj@ufsj.edu 
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Ausência termodeassentimento.pdf 18/03/2019 HELAINE SILVA Aceito 
  22:16:08 BORGES  
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