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RESUMO 

 

 

Três interesses anteriores me levaram à realização desta dissertação: (a) pesquisas que fiz na 

interseção da psicologia e do direito, a primeira (Andrade, 2011a) sobre a participação do 

psicólogo no âmbito do direito penal, incluindo trabalhos em presídios, e a segunda (Andrade, 

2011b) sobre a reintegração social de egressos do sistema prisional que me expuseram à 

precariedade dos presídios brasileiros; (b) indagações sobre a situação da mulher na sociedade 

e observação de suas conquistas desde os anos 1960 (entrada maciça no mercado de trabalho, 

independência financeira, equidade de direitos, ocupação do lugar de provedora do lar e chefe 

de família) e verificação de que, também na área do crime, elas gradualmente passaram a ter 

maior participação, mais comumente no tráfico de drogas; (c) reflexões de Michel Foucault 

sobre prisão, ordem jurídica, cuidado de si, sujeito e discurso, que me pareceram responder às 

minhas questões sobre emoção, psiquismo e subjetividade de pessoas aprisionadas. Escolhi 

como objeto de estudo os modos de subjetivação de mulheres em cumprimento de pena, como 

principal referencial teórico os escritos de Foucault, como método a pesquisa qualitativa. 

Ofereci a presas do Centro de Reintegração Social feminino da Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APAC) de São João del-Rei, Minas Gerais oficinas de estética 

sobre cuidados com cabelo e pele que foram filmadas e gravadas. A transcrição das falas das 

mulheres durante as oficinas constituíram o corpus de pesquisa que me permitiu conhecer, por 

intermédio de seus discursos, os processos de subjetivação e objetivação a que estão expostas 

na prisão. 

Palavras-chave: mulheres, prisão, modos de subjetivação, análise do discurso. 



 

ABSTRACT 

 

 

Three previous interests have led me to the realization of this work: (a) researches done at the 

intersection of psychology and law, the first one (Andrade, 2011a) on the participation of the 

psychologist in the area of criminal law, including work in prisons, and the second (Andrade, 

2011b) on the social reintegration of former convicts which exposed me to the precariousness 

of Brazilian prisons; (b) questions about the situation of women in society and observation of 

their achievements since the 1960s (massive entry in the labor market, financial 

independence, rights equity, occupation of the roles of home´s provider and family chief) and 

verification that also in the area of crime, they gradually started to have more participation, 

more commonly in drug trafficking; (c) Michel Foucault's reflections on prison, law, self care, 

and discourse, which seemed to answer my questions about emotion, psyche and subjetivation 

of prisoners. I chose as object of study the modes of subjectivation of women serving 

sentence, as the main theoretical reference the Foucault’s writings, as method the qualitative 

research. I offered to imprisoned females of the Social Reintegration Center for Protection 

and Assistance to Convicts Association (APAC) of São João del-Rei, Minas Gerais, aesthetic 

workshops on care of hair and skin that were filmed and recorded. A transcript of the speech 

of women during the workshops constituted the corpus of research that allowed me to know, 

by their discourses, the processes of subjetivation and objectivation to which they are exposed 

in prison. 

 

Keywords: women, prison, modes of subjetivation, discourse analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho de pesquisa se interessa especificamente pelos modos de subjetivação de 

mulheres presas por envolvimento em atos contra a lei. Dados do DEPEN
1
 (2011) sinalizam o 

aumento gradual do número delas no contingente carcerário brasileiro. Dados do IFOPEN
2
 

mostram que, em 2011, dentre as 514.582 pessoas detidas, 34.058 eram mulheres; em 2012, 

na população carcerária total de 548.003, elas eram 35.039, ou seja, 6,62% e 6,39%, 

respectivamente. Embora a maioria dos delitos seja cometida por homens, as mulheres 

representam, contudo, uma porcentagem importante, o que justifica o presente estudo. 

Esta pesquisa é a sequência de duas anteriores, nas quais estive envolvida. A primeira 

(Andrade, 2011a) lidou com o trabalho do psicólogo no âmbito do Direito Penal e verificou a 

participação desse profissional em várias áreas, como nos julgamentos com laudos 

psicossociais, apoio às vítimas, exames de progressão de regime, trabalhos em presídios e 

ressocialização. Averiguei que o psicólogo tem uma inserção modesta e pouca autonomia 

nesse cenário que, por excelência, é um campo da Ciência do Direito. Mas, a partir dessa 

pesquisa, visualizei a importância da contribuição do profissional psicólogo, pois os assuntos 

que envolvem os delitos são permeados por questões emocionais, psíquicas, subjetivas e 

sociais. 

A segunda pesquisa (Andrade, 2011b) considerou aspectos da reintegração social dos 

sujeitos que estão presos. Ela abriu um panorama de questões atinentes ao Sistema Prisional 

Brasileiro e às deficiências no que corresponde a direitos humanos e à própria Lei de 

Execução Penal. Trata-se de um cenário de precariedade, de superlotação de presídios, de 

insalubridades, falta de higiene, proliferação de doenças, má alimentação, sedentarismo, 

drogadição, maus tratos, castigos, dentre outros fatores que apontam a impossibilidade de 

uma reintegração social e a possível volta ao crime. Na prática da reintegração social, o 

                                                           
1
 O Departamento Penitenciário Nacional é órgão superior do Ministério da Justiça com função de executar a 

Política Penitenciária Nacional e apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária. 

2
 O INFOPEN é um sistema de informações no âmbito do Sistema Prisional Estadual, que compartilha 

informações para a investigação da Polícia Civil e para a atuação da Policia Militar, visando prevenir 

criminalidade e servindo de base para alimentar as informações no âmbito federal do INFOSEG e do INFOPEN 

NACIONAL. 
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psicólogo tem muito a acrescentar. Porém, novamente, a Psicologia esbarra com as questões 

do campo do Direito, sendo limitada por pouca inserção e falta de autonomia. 

Já neste trabalho de pesquisa, investigo os modos de subjetivação de mulheres que 

cometeram delitos. Optei pelo sujeito de pesquisa “mulher” devido a algumas questões como 

o aumento, em termos absolutos, da criminalidade feminina e as transformações que vêm 

ocorrendo e modificando o lugar ocupado pela mulher na sociedade. Se antes ela estava 

submetida ao patriarcalismo, submissa ao marido, à família e à sociedade, agora está inserida 

no mercado de trabalho, é provedora do lar e, por vezes, transgressora da lei. 

Segundo dados do DEPEN (2011), os três estados com maior índice carcerário 

feminino são São Paulo (35%), Minas Gerais (9%) e Paraná (7%). O tráfico de drogas está em 

primeira posição com relação aos crimes cometidos (60%), seguido pelo crime contra o 

patrimônio (23%) e crime contra a pessoa (7%). O perfil das mulheres transgressoras aponta 

baixa escolaridade, 44% delas com ensino fundamental incompleto, idade entre 18 e 29 anos 

(49%), cor de pele branca (45%), parda (37%) ou negra (16%).  

Para alcançar meu objetivo principal, que é investigar os modos de subjetivação das 

mulheres que cometeram delitos e que estão em cumprimento de pena, o trabalho filosófico 

de Michel Foucault é a principal referência teórica. Para Foucault (2003), o sujeito se 

constitui na história e a todo o momento ele é fundado e refundado por essa mesma história 

que constantemente se transforma. A produção da subjetividade está ligada às práticas de 

dominação e à desconstrução dos regimes de verdade que se apresentam ao sujeito e que 

incidem na sua autoconstrução como sujeito social. Dessa forma, subjetividade e subjetivação 

dizem respeito às práticas e técnicas que o sujeito utiliza e às quais se expõe, fazendo da 

experiência de si mesmo um jogo de verdades: 

 

um certo número de regras de jogo são definidas – regras de jogo a partir das quais 

vemos nascer certas formas de subjetividade, certos domínios de objeto, certos 

tipos de saber – e por conseguinte podemos, a partir daí, fazer uma história externa, 

exterior, da verdade (Foucault, 2003, p.11).  

 

Os modos de subjetivação são diversos, decorrem da época e do cenário cultural, 

social, político e econômico em que se constituem. Eles estão sempre em mudança, ligados às 

múltiplas relações de poder, interesses de classe, discursos, idade, gênero, raça, orientação 

sexual, etc. Foucault (2010) diz ainda que não há então natureza criminosa, mas jogos de 

força que, segundo a classe a que pertencem os indivíduos, os conduzirão ao poder ou à 

prisão (p. 274).  
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Para discorrer melhor sobre os temas mulher e transgressão, retomo brevemente a 

história da mulher na sociedade, a partir da década de 1960, numa tentativa de analisá-la no 

contexto das mudanças enfrentadas desde essa época. Esse recorte temporal se dá seguindo 

dois temas principais: o reflexo da segunda fase do feminismo em ascensão nos Estados 

Unidos, na década de 1960, e, no Brasil, a repercussão do golpe militar que trouxe 

transformações importantes no cenário nacional. Considero também o panorama do sistema 

prisional atual, as leis que regem os direitos das mulheres e o código penal, no que se refere às 

questões femininas. Acompanhando o pensamento foucaultiano, associo a prisão aos 

dispositivos de poder, subordinação e depreciação pelos quais os sujeitos desta pesquisa são 

atravessados. Finalmente, discorro sobre a noção de subjetivação, revisitando obras de Michel 

Foucault, para apreender o significado e a ideia traduzida por ele sobre o modo pelo qual se 

constitui a subjetividade.  

Para atingir os objetivos desta pesquisa, utilizo a metodologia qualitativa, realizando 

duas oficinas com mulheres aprisionadas na APAC (Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados) de São João del-Rei, observando as condições às quais elas estão submetidas 

dentro da prisão e fazendo anotações em diário de campo. Para analisar as informações 

produzidas, recorro especialmente à proposta da análise arqueológica do discurso (Foucault, 

1987), considerando a formação discursiva na qual as presas estão inseridas, isto é, as 

determinações históricas, geográficas, sociais, culturais e linguísticas que regulam o que 

podem ou não falar, e descrevo seus discursos. 

Esta é uma pesquisa que privilegia a reflexão sobre a criminalidade feminina no 

contexto atual, marcado por transformações na vida e nas práticas sociais das mulheres em 

geral e, também, das brasileiras e mineiras que estudo. Indago sobre o que leva alguma delas 

a cometerem crimes, como vivenciam o cumprimento da pena e como se constituem, nessa 

situação, como sujeitos. 

O capítulo que se segue a esta introdução traz o referencial teórico do trabalho, feito a 

partir de fontes publicadas. Uma de suas divisões, fala sobre a mulher brasileira e as 

mudanças que ela viveu a partir dos anos 1960. Outra aborda a prisão, considerando as 

teorizações de Goffman (1961) e de Foucault (2010). O capítulo inclui também um estudo 

breve sobre a legislação brasileira, seus códigos penais e a promulgação da Constituição de 

1988. As seções finais trazem um estudo sobre o sistema prisional brasileiro e, finalmente, a 

teorização foucaultiana sobre subjetividade, discurso e modos de subjetivação.  
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A esse capítulo, segue-se o de metodologia, no qual descrevo os procedimentos de 

pesquisa adotados e seus princípios: a forma como realizei duas oficinas com 25 presas, como 

registrei em diário de campo uma série de observações, o método de análise do discurso que 

percorri – as transcrições e construções de corpora –, como e por que selecionei o discurso de 

sete presas, como os tratei e, finalmente, os cuidados éticos que adotei.  

A dissertação é completada com a descrição dos modos de subjetivação das sete 

presas, resultado da análise do discurso enunciado por elas, e com as conclusões às quais 

cheguei. Há ainda as referências utilizadas e, anexo, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Em CD-ROM, incluo os apêndices Cadastro Sócioeconômico, Procedimento 

para as oficinas, Roteiros produzidos para as oficinas – Cuidados com a Pele e Cuidados com 

os cabelos, Corpus construído 1 e Corpus construído 2.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral  

 

Descrever os modos de subjetivação de mulheres em cumprimento de pena judicial na APAC 

feminina de São João del-Rei. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1 - Descrever as práticas das mulheres presas na APAC ao se constituírem como sujeitos: os 

modos como elas se objetivam; os modos como se sujeitam às regras que as controlam; o 

código moral que elas adotam; seus valores e princípios de conduta; as respostas que dão a 

situações de interdições, proibições, coerções; seus comportamentos frente às regras da prisão 

e da sociedade; as instâncias em que se submetem e em que transgridem; seus cuidados e 

práticas de si; seus domínios sobre si, sobre os outros e a sociedade; suas relações com o 

próprio corpo; as finalidades que atribuem à suas existências. 

 

2 - Descrever os sistemas prescritivos, explícitos e difusos, tal como surge no discurso das 

mulheres presas; os dispositivos de controle aos quais dizem estar submetidas; as regras de 

ação, interdições, proibições e coerções que relatam; os princípios de conduta, valores e 

códigos morais que atravessam suas falas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 A Mulher: De 1960 até os dias de hoje 

 

A década de 1960 foi um período de reivindicações sindicais e estudantis, 

transformações na igreja católica, emancipação feminina (independência sexual e pessoal, 

pílula anticoncepcional). Nessa mesma década teve início a revolução cultural dos hippies, os 

Beatles, o cinema novo e, no Brasil, a Bossa Nova. A Revolução Cultural na China, o início 

da Guerra do Vietnã e as tensões da Guerra Fria, com a crise dos mísseis em 1962, 

precederam os golpes militares na América Latina, apoiados pelos Estados Unidos e por parte 

da sociedade civil. De 1964 a 1973, ocorreram golpes e implantações de ditaduras no Brasil, 

Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile (Bresser-Pereira, 2006). 

O interesse em iniciar esse capítulo pela década de 1960 se justifica por dois fatores 

principais. O primeiro diz do ressurgimento do movimento feminista (segunda onda) que 

eclode nos Estados Unidos e Europa e repercute no Brasil. O segundo é o golpe militar, que 

causou transformações no cenário e nas subjetividades brasileiras. 

No início da década de 1960 vigoravam ainda a submissão e a inferioridade do “ser 

feminino”. A mulher priorizava a vida doméstica, deixando todas as suas vontades e ambições 

de lado para se dedicar ao marido e aos filhos (Biasoli-Alves, 2000). A maior parte das que se 

aventuravam a estudar nessa época era, meramente, para tornarem-se objeto de orgulho de 

seus maridos e não para exercerem uma profissão. Aquelas que trabalhavam nas fábricas 

tinham suas possibilidades de casamento ameaçadas, pois os futuros maridos esperavam uma 

esposa que cuidasse do lar e dos filhos em tempo integral. A diferença salarial entre homens e 

mulheres era evidente, como ainda hoje. Os homens tinham remunerações superiores, mesmo 

executando o mesmo trabalho (Bassanezi, 2006). Naquela época, esperava-se que as boas 

mulheres promovessem a educação dos filhos e a própria vida doméstica, que [fossem] [...] o 

suporte adequado para o sucesso profissional de seu esposo (Biasoli-Alves, 2000, p. 236).  

Paralelamente, as máquinas para o auxílio nas atividades domésticas tornaram esse 

tipo de trabalho solitário, automático e nada valorizado. O bordão “sou dona de casa” tornou-

se frase de auto-depreciação no pós 1960. A mulher, então, teve seu valor diminuído, sendo 

praticamente invisível, exceto aos olhos dos anunciantes e fabricantes de produtos 
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domésticos. As que trabalhavam fora do ambiente doméstico se viram obrigadas a cumprir e 

dar conta da dupla jornada de dona de casa e trabalhadora assalariada (Miles, 1989), ou da 

tripla jornada, se elas fossem também mães de família. No entanto, no decorrer dos anos 1960 

seriam reveladas muitas surpresas – o direito de igualdade e o fim da discriminação viriam a 

ser colocados em discussão nessa e nas décadas seguintes. 

A pílula anticoncepcional foi descoberta em 1955 por um pesquisador do instituto 

Worscester de Biologia Química, em Massachusetts. Gregory Pincus havia descoberto, de 

fato, a pedra filosofal da ciência genética, o elemento com o poder de transformar séculos de 

sonhos e desejos em realidade [...] [ e ] de evitar a ovulação quando tomadas pela boca 

(Miles, 1989, p.313). A pílula e o DIU estavam sob o controle da mulher e, dessa forma, a 

contracepção da gravidez estava sob seu domínio. Ela não precisava mais se preocupar se o 

marido havia comprado a “camisa de Vênus”, se ela estava bem colocada ou se sairia do 

lugar. A pílula ainda tinha como vantagem a longa duração do efeito – o dia todo e o ano 

inteiro. A própria concepção separou o sexo da reprodução – a nova tecnologia agora 

divorciava a contracepção do sexo (p.314). Dessa forma, a sociedade se viu diante de um 

impasse que parecia inimaginável: a mulher poderia se valer do sexo da mesma forma que os 

homens faziam, de forma casual, quando quisessem e sem se preocupar com as implicações. 

A descoberta da pílula trouxe repercussões no cenário feminista, durante os anos 1960, 

possibilitando o planejamento familiar e o controle de natalidade. Em alguns países, houve a 

liberação do aborto. (Duarte, C. L.; Carmo, D. & Luz, J., 2008).  

Segundo Miles (1989), quando os valores são questionados, os blocos mais antigos do 

poder estabelecido mudam e racham, permitindo que as mulheres (e outros grupos 

anteriormente excluídos) penetrem estruturas que antes lhe haviam sido negadas (p.321). 

Assim, as mulheres participaram da luta armada (nos anos 1960 e 1970) e isso possibilitou 

uma transgressão ao que era esperado delas naquela época. Questionaram a virgindade e o 

casamento, assumindo, com propriedade e competência, “lugares masculinos” (Sarti, 2004). 

Sendo assim, as conquistas das mulheres e seus direitos avançaram na medida em que a 

conjuntura mundial e a nacional permitiram: 

 

as mulheres das fronteiras tiveram de lutar e atirar, as imigrantes tiveram de entrar 

no comércio, de candidatar-se a cargos no município ou nos sindicatos. A fase pós-

1960 da luta pela emancipação é irmã gêmea da recessão mundial que ampliou a 

participação da mulher na força de trabalho, levando milhões de mulheres a 

abandonar o espanador pela plaina e jurarem que jamais voltariam ao ‘serviço 

doméstico’ (Miles, 1989, p.321).  
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No entanto, a maioria delas voltou ao trabalho de casa, reforça Miles (1989). A 

emancipação causara outras insatisfações. Muitas mulheres trabalharam enquanto os homens 

estavam desempregados, começaram a sair do isolamento do lar e solidarizaram-se com 

outras mulheres, ganharam seu próprio dinheiro e garantiram sua independência financeira, 

conquistavam muitos dos seus direitos públicos, aprenderam a fazer os trabalhos 

denominados “masculinos” e se ausentavam da administração doméstica para fazer outras 

coisas. A maior escolarização e profissionalização da mulher acarretaram um contato social 

mais amplo e constante; como consequência, o questionamento se intensificou e atingiu 

muitas áreas (Biasoli-Alves, 2000, p. 237). Houve, então, um descontentamento do papel e do 

lugar que era designado para a mulher, promovendo discussões sobre as formas de submissão, 

a criação rígida imposta pelos pais, os limites que restringiam sua participação na sociedade e 

suas escolhas profissionais.  

A cidadania no Brasil até a década de 1960 era ligada à possibilidade de um emprego 

assalariado e urbano nas fábricas, com o caráter de produção. Dessa forma, contemplava os 

grandes empresários e os trabalhadores fabris. Todavia, mais da metade da população 

localizava-se em meio rural, produzindo de maneira informal. Com a modernização da 

agricultura e a demanda dos centros urbanos, iniciou-se um massivo êxodo rural (Silva, 

2006). O golpe de 1964 enfraqueceu ainda mais os direitos de cidadania. A política de 

repressão que se instaurou na época também contribuiu para a reafirmação das diferenças 

entre homens e mulheres: retornou a predominância da figura masculina do chefe de família – 

única autoridade reconhecida e incontestada, único representante das necessidades e 

exigências de todos os familiares (Giulani, 1997, p. 642). Os programas sociais e de 

assistência privilegiavam as famílias constituídas nos moldes citados acima, contemplando as 

mulheres de forma apenas indireta.  

A cidadania política havia sido alcançada pelas mulheres com o voto, em 1932, e, já 

no final dos anos 1960, as mulheres da zona urbana estavam na linha de frente de várias 

reivindicações. Porém, no que se refere ao mundo do trabalho, as desigualdades entre homens 

e mulheres foram evidenciadas de forma incisiva somente no final dos anos 1970. Nessa 

década, fortaleceu-se no Brasil o feminismo como um movimento de mulheres, inclusive em 

oposição à ditadura. A contribuição das mulheres era expressiva nos trabalhos rurais, marcada 

por uma má remuneração e longa jornada de trabalho. Elas não tinham o direito de 

participação ativa nos sindicatos. Mesmo assim, contribuíam para as mobilizações em torno 

da justiça social por meio de manifestações e protestos que eram planejados e discutidos, 
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muitas vezes, em reuniões nas paróquias católicas adeptas da Teologia da Libertação
3
. Com 

base nos fundamentos dessa ideologia, evidenciavam-se as possibilidades de contribuição 

ativa e positiva da mulher assim como de fortalecimento do papel da mãe e esposa e dos laços 

afetivos na vida doméstica (Giulani, 2006). 

De acordo com Giulani (2006), os problemas relacionados à saúde também entraram 

em pauta. As discussões atinentes à maternidade mobilizaram as mulheres como cidadãs 

excluídas e mal atendidas nos serviços públicos – as mulheres reivindicam direitos e não 

favores (p. 648)
4
. Reivindicavam também a aplicação a elas da lei trabalhista, salário mínimo 

e previdência social. Segundo Miles (1989), várias conquistas foram alcançadas na década de 

1970; porém é importante ressaltar que a maioria delas era atinente às mulheres brancas e de 

classe média. As mulheres negras e pobres continuavam sofrendo discriminação e preconceito 

que vinham inclusive de dentro do próprio movimento de emancipação. Algumas dificuldades 

enfrentadas pelo feminismo partem da conjuntura política do seu nascimento assim como de 

problemas na própria estrutura do movimento. Sarti (2004) argumenta: 

 

[...] as mulheres não são uma categoria universal, exceto pela projeção de nossas 

próprias referências culturais. Sua existência social e cultural implica a diversidade, 

instituindo fronteiras que recortam o mundo culturalmente identificado como 

feminino (p. 35).  

 

O feminismo marcou uma época, possibilitou a ruptura de uma geração, produziu 

outros moldes de pensar e viver. Provocou impacto em toda a sociedade, nas instituições 

políticas, sociais e familiares, como também nos hábitos, costumes e comportamentos (Sarti, 

2004).  

Nos anos de 1980 o movimento de mulheres no Brasil era uma força política e social 

consolidada (Sarti, 2004, p. 42). Os grupos de feministas se disseminaram pelo país. De 

acordo com Giulani (2006), elas inseriram-se em movimentos de ocupação de terras, dentre 

eles o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), após o lançamento do 

fracassado Plano de Reforma Agrária. No decorrer da década de 1980, houve uma revisão da 

                                                           
3
 De acordo com Baptista (2009) a Teologia da Libertação fundamenta-se em outras teologias de base cristã. Os 

pontos principais de suas reflexões são a pobreza e a exclusão social, tendo como referencial ideológico a teoria 

marxista. Essa teologia propõe que os cristãos nas situações de pobreza ou exclusão participem ativamente e se 

comprometam politicamente na construção de uma sociedade justa e solidária, proporcionando, dessa forma, a 

conquista de sua libertação por suas próprias mãos. 

4
 Grifos no original. 
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imagem social do “ser feminino”. Novos arranjos sobre a reafirmação da equidade entre os 

sexos e as mudanças de cunho cultural e jurídico foram difundidos. As trabalhadoras rurais e 

urbanas tiveram uma contribuição importante ao introduzirem temas para a reflexão sobre a 

vida doméstica conciliada ao trabalho e sobre a violência, opressão e discriminação contra a 

mulher. Os papéis sociais de esposa, chefe de família, mãe, filha, educadora, trabalhadora, 

profissional, militante, provedora foram colocados em debate. Foram questionadas as 

atribuições da mulher dentro e fora do lar. Tais questionamentos mostram que, para renovar o 

conceito de feminilidade, é indispensável renovar também outro conceito, o de masculinidade 

(p. 651)
5
. 

Em 1988, foi elaborada a Constituição Federal do Brasil normatizando conduta, 

deveres e direitos dos cidadãos brasileiros. Segundo Giulani (2006), muitas mulheres 

participaram do processo de formulação dessa constituição, realizando críticas das 

desigualdades vivenciadas por elas no trabalho, na vida doméstica e familiar. A partir disso, 

direitos específicos da mulher foram assegurados constitucionalmente, como a ampliação da 

licença maternidade, a diferenciação dos limites de idade para a aposentadoria de homens e 

mulheres, o direito de ser reconhecida como chefe de família, a reciprocidade no casamento e 

a igualdade entre os sexos, a possibilidade de registro de propriedades de terra em seu nome.  

Pesquisas acadêmicas foram incentivadas e realizadas nessa mesma época a fim de se 

levantarem as assimetrias sociais existentes entre homens e mulheres. Giulani (2006), revendo 

esses trabalhos, constatou a exclusão delas do mundo do trabalho, reforçada, dentre outros 

fatores, pela discriminação racial, por índices de escolarização e especialização inferiores aos 

masculinos, diferenças salariais marcantes, chefia da família exercida por um número elevado 

delas, baixa participação político-social em debates e manifestações. Esses resultados vêm 

servindo para a atualização e superação de velhos paradigmas e para a formulação de novas 

estratégias visando sempre a igualdade de direitos e oportunidades. 

Ainda segundo Giuliani (2006), a repercussão do movimento das trabalhadoras trouxe, 

para o nosso país, a consciência de que 

 

a construção da feminilidade e da masculinidade emerge como tema rico no interior 

das relações de trabalho. A mulher trabalhadora recusa o papel social de dona de 

casa como sendo o único e prioritário, não reconhece no trabalho extradoméstico 

nenhuma ‘força emancipadora’, não aceita mais a subordinação patriarcal (Giulani, 

2006, p.664).  

                                                           
5
 Grifos no original. 
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No que tange à cidadania, torna-se complicado falar de mulheres num sentido geral, 

pois existem várias diferenças e desigualdades entre elas, como cultura, recursos econômicos 

e oportunidades. No entanto, com base no perfil das mulheres que são objeto desta pesquisa, 

podemos situá-las na situação concernente às trabalhadoras. A demanda de cidadania para 

essas mulheres tem pertinência nas questões da igualdade entre os sexos, na divisão das 

responsabilidades, tarefas e decisões familiares. 

As últimas décadas do século XX foram marcadas pelo aumento no número de 

separações, divórcios e recasamentos (Biasoli-Alves, 2000, p. 238) e pela falta de 

formalização das uniões: algumas delas eram formalizadas civilmente após o nascimento de 

um filho. 

Discorrer sobre a história da mulher não é tarefa fácil como relatam autoras como 

Miles (1989), Soihet (2006), Duarte et al. (2008). A invisibilidade era tão grande que, de 

acordo com Soihet, na década de 1960, por exemplo, não havia registros organizados que 

permitissem reconstituir a atuação das mulheres, ainda mais quando eram pobres e 

analfabetas. Em meio a essas dificuldades recorria-se à documentação judiciária e policial, na 

tentativa de revelar a contribuição da mulher ao processo histórico. 

 

A exclusão da mulher dos anais representa um milhão de milhões de vozes 

sufocadas. Recuperar a parte feminina do que temos chamado de história não é 

tarefa modesta e [em] qualquer história da mulher, portanto, deve [-se] ficar bem 

alerta quanto ao que ficou em branco, às omissões, às meias verdades; deve[-se] 

escutar os silêncios e fazê-los gritar (Miles, p. 11).  

 

De acordo com Biasoli-Alves (2000), a imagem de passiva, frágil e sentimental da 

mulher no decorrer de décadas vai ganhando nova forma. Essa imagem ainda está em 

construção e desenvolvimento de suas potencialidades. Porém, mesmo diante de tantas 

transformações emancipadoras com relação ao lugar da mulher na sociedade, sobrou para ela, 

ainda, o “sentimento de culpa”que aparece a cada vez que “a criança fica doente...”, “os 

pais precisam de seus cuidados...”, “o casamento vai mal...” (p. 238).  

Essa breve revisão da “história da mulher” permite vislumbrar mutações ocorridas do 

“ser mulher”, do papel feminino na sociedade e a ruptura de paradigmas. Os modos de 

subjetivação das décadas de 1970, 1980 e 1990 não são os mesmos de hoje devido a vieses 

culturais, econômicos, políticos e sociais que permitem a construção de um novo lugar para a 

mulher, ou seja, de novos modos de subjetivação. No entanto, esse lugar ainda não está 
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definido. A mulher ainda é, muitas vezes, questionada quanto ao lugar que antes ocupava, 

como se não pudesse abrir mão daquilo que já se foi, sendo chamada, a fim de ser valorizada, 

a preencher todas as funções. Com o passar do tempo e as novas mudanças da sociedade, 

novos modos de subjetivação emergirão podendo definir, contrapor ou mesmo reforçar os 

modos vigentes de hoje.  

 

3.2 A prisão 

 

Para discutir o tema das prisões, acredito ser importante a contribuição de dois grandes 

teóricos institucionalistas que muito acrescentaram sobre esse assunto: Goffman, um 

sociólogo canadense, e Foucault, um filósofo francês.  

Goffman (1961) realizou uma análise das instituições de reclusão/privativas de 

liberdade, dentre elas as prisões. Esse autor mergulhou nos detalhes e cotidianos dos 

estabelecimentos, proporcionando uma visão tanto macro, de todo o aparato institucional, 

quanto micro, das relações intra-institucionais de dominação, poder e subjetividades. Já 

Foucault (2010) realizou uma análise histórica da instituição prisão, desde sua criação no 

século XVIII, passando pela necessidade de sua implantação, os interesses que perpassaram 

sua ascensão, até o final do século XIX. Sua obra permite-me concluir que suas críticas 

relativas às instituições prisionais podem ser feitas ainda nos dias de hoje e, muitas vezes, os 

problemas que ele apontou persistem.  

Em comum, as duas perspectivas teóricas que adotei falam da prisão como um espaço 

de segregação, no qual há intenso exercício de um poder que vem de fora, impondo-se sobre o 

corpo, em especial sobre a fala. Esse espaço requer a fragilização ou o abandono do si mesmo 

(mortificação do eu em Goffman, castigo e docilização do corpo em Foucault) e privilegia, 

por meio da vigilância constante, a ocorrência de relações verticais hierárquicas, sendo que as 

horizontais, entre presos, são usualmente temidas por internos e por dirigentes. 

Porém, a forma como Goffman e Foucault chegam às suas formulações são bem 

diferentes. O primeiro realiza observações empíricas diretamente nas instituições que 

caracteriza como totais. Seus resultados, frutos também de reflexões e sínteses, dizem respeito 

a um tempo determinado, os meados do século XX. O segundo adota tanto uma perspectiva 

histórico filosófica, analisando criticamente documentos sobre as prisões desde os oitocentos 

até o séc. XX, quanto uma perspectiva militante, participando diretamente de um grupo de 

informações sobre as prisões que as visita a fim de apreender o que realmente se passa nelas.  
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3.2.1 Goffman 

 

A prisão é caracterizada por Goffman (1961) como um tipo de “instituição total” na qual 

existe uma tendência ao “fechamento”, entendida como uma barreira entre mundo interno e 

externo, os contatos e relações com o exterior sendo mínimos ou não existentes. O 

aprisionamento seria uma forma de isolar e proteger a comunidade do perigo.  

As instituições totais são estufas para mudar pessoas; cada uma é um experimento 

natural sobre o que se pode fazer ao eu (Goffman, 1961, p.22). Essas instituições possuem 

como aspecto central a ruptura de três esferas da vida do sujeito: a primeira, o lar, a casa, o 

local onde ele habita; a segunda, o lazer, as atividades que geram prazer, os passatempos 

prediletos; e a terceira, o trabalho, a atividade remunerada, a profissão. A prisão, como 

exemplo disso, suprime toda a liberdade da pessoa, uma vez que as atividades da vida são 

realizadas em um único lugar, em grupos, sob uma mesma autoridade e sob vigilância. Essas 

atividades ainda são padronizadas, possuem horários diários definidos e impostos por um 

sistema de regras interno, capazes de satisfazer os objetivos da instituição.  

O indivíduo, antes do enclausuramento, possuía uma cultura derivada das relações 

estabelecidas na sociedade e em família, um conjunto de experiência que confirmava uma 

concepção tolerável do eu e permitia um conjunto de formas de defesa, exercidas de acordo 

com sua vontade (Goffman, 1961, p.23). Uma instituição total, como a prisão, é um tipo de 

estabelecimento que não leva em consideração a formação interna do individuo promovida 

pela cultura. Não há substituição do que já se formara, mas um afastamento das oportunidades 

de comportamentos e a desatualização das mudanças ocorridas na sociedade externa. Se o 

tempo em clausura for muito longo, pode haver dificuldades de adaptação na volta ao 

convívio social.  

Dentro das instituições, muitas vezes, os internos podem ser obrigados a assumirem 

posições humilhantes, como manter a cabeça abaixada, ter que olhar nos olhos dos superiores 

quando requisitados, fornecer respostas verbais de deferência, posar em situações humilhantes 

quando há visitantes, etc. Qualquer que seja a forma ou fonte dessas diferentes indignidades, 

o individuo precisa participar de atividades cujas consequências simbólicas são 

incompatíveis com sua concepção do eu (Goffman, 1961, p.31).  

Os internos veem situações com as quais não concordam, mas devem-se manter calados. 

Concernentes com as diretrizes da instituição, nada podem fazer ou dizer. Não podem 
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demonstrar sua insatisfação ou expressão facial de discordância, nem em comportamento, 

nem em palavras. Há uma perda da escolha pessoal e uma renúncia à vontade própria. De 

acordo com Goffman (1961), há uma perturbação na relação usual entre ator individual e 

seus atos (p.40). Quaisquer tipos de comportamento que os sujeitos tiverem dentro da 

instituição total são passíveis de serem generalizados para toda a esfera comportamental. 

Dessa forma, há uma integração das esferas da vida no que se refere à conduta.  

Em grupos, os internos são submetidos à supervisão dos dirigentes, que têm a função da 

vigilância, sendo responsáveis por garantir o cumprimento das regras, evitando as possíveis 

infrações. As grades de ferro das celas da prisão permitem a exposição dos sujeitos para que 

possam ser observados e vigiados. A visão da equipe dirigente é de que os internos não são 

confiáveis. Para fazer valer sua autoridade, muitas vezes, os dirigentes demonstram uma 

postura de superioridade, sendo que a posição inferior, fraca e culpada deve ser exercida pelos 

internos. Dessa forma, a atitude é de total passividade e obediência (Goffman, 1961). Isso 

evidencia a verticalidade das relações existentes nas instituições totais.  

O autor enfatiza que as prisões não levam em consideração as identificações do sujeito, 

suas vontades, seus princípios: os momentos iniciais de socialização podem incluir um ‘teste 

de obediência’ ou até um desafio de quebra de vontade; um internado que se mostre insolente 

pode receber castigo imediato e visível, que aumenta até que explicitamente peça perdão ou 

se humilhe (Goffman, 1961, p.26). Dessa forma, a instituição tem o objetivo de evidenciar ao 

interno sua real situação. Ele perde a possibilidade de planejar seu dia, tudo é imposto a ele na 

instituição total. O sentido do trabalho
6
, por exemplo, só torna-se válido diante da 

possibilidade de remissão da pena ou de um ganho salarial, pois, ao contrario, não terá a 

significação estrutural que tem no mundo externo (p. 21).  

Goffman (1961) enfatiza que as instituições totais são frequentemente simples 

racionalizações, criadas por esforços para controlar a vida diária de grande número de 

pessoas em espaço restrito e com pouco gasto de recursos (p.48) e que elas são responsáveis 

pela mortificação do eu, embora não possuam, muitas vezes, essa intenção. Com base nisso, o 

sujeito ao chegar à prisão se vê despido de todos os seus bens, de tudo aquilo que ele era. 

Inicia-se uma série de rebaixamentos, degradações e profanações do eu (p.24). Ele perde o 

                                                           
6
 Em sintonia com essa teorização de Goffman, o trabalho penal, para Foucault (2010), tem a função de 

transformar um sujeito desajustado em um elemento pertencente a uma regularidade, desempenhando um papel. 

A utilidade do trabalho penal é a constituição de uma relação de poder de uma forma econômica vazia, de um 

esquema da submissão individual e de seu ajustamento a um aparelho de produção (p.230).  
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papel social que exercia anteriormente, torna-se um a mais dentro do sistema interno de 

regras, sendo exilado do mundo exterior. É enquadrado e classificado como um objeto que 

pode ser modificado pelas operações da rotina. Ele é também despido de todos seus objetos 

pessoais, muitas vezes até de seu nome. Cada uma das sanções impostas pelo regulamento 

interno tira do sujeito a oportunidade de equilibrar suas necessidades e seus objetivos de 

maneira pessoalmente eficiente [...]. Violenta-se a autonomia do ato (p.42). O interno precisa 

pedir permissão para atividades simples como ir ao banheiro, acender um cigarro, etc. Ele 

assume uma posição de submissão diante da equipe dirigente, sofrendo interferências com 

relação às suas solicitações. Essas interferências podem se caracterizar pela demora, não 

aceitação do pedido, interrogatórios e esquecimento. Mais uma das formas de degradação do 

eu, ressalta o autor, são as condições estruturais como a limpeza do ambiente, roupas, 

alimentos, ou seja, as questões relacionadas à falta de higiene são evidentes nas instituições 

totais, que se apresentam de forma precária e insuficiente.  

O sujeito perde o controle de como se apresentar diante dos outros. Os materiais 

fornecidos pela instituição são de péssima qualidade, muitas vezes velhos e iguais para todos, 

de forma a padronizar os internos. Assim, eles não possuem uma identidade própria e se 

reconhecem dentro dos padrões institucionais como “mais um”. Além da deformação pessoal 

que decorre do fato da pessoa perder seu conjunto de identidade (Goffman, 1961, p.29), há 

também a perda da noção de segurança pessoal. As violações são as mais diversas, como o 

exemplo das perseguições sexuais. Outras são as revistas, no momento em que o interno 

chega à instituição ou durante sua estadia. Podem ser muito invasivas, como o exame retal, 

por exemplo, em que tanto o examinador quanto o exame penetram a intimidade do individuo 

e violam o território de seu eu (p. 35).  

Sobre os relacionamentos entre os internos, Goffman (1961) relata que muitos detentos 

evitam certos níveis de aproximação com os colegas, visto que é preciso evitar incidentes para 

não ocasionar problemas dentro da instituição. Certamente os problemas serão vistos como 

infração e serão devidamente punidos. Aqueles que se agrupam podem fazê-lo para esconder 

algum segredo que não pode ser disseminado a todos, pois, se assim ocorrer, logo o superior 

estará a par da situação. A formação de uma lealdade nos grupos constitui parte da cultura do 

interno e aquele que não compartilhar desse princípio poderá ser hostilizado. 

Com relação aos sentimentos vivenciados pelos sujeitos submetidos às instituições totais, 

um deles é a sensação de tempo perdido, não só pelas dificuldades aí encontradas, mas 

também pela perda do contato com o mundo externo, com as pessoas, com as oportunidades, 
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etc. Em consequência disso, uma atividade lúdica tem muito valor, pois possibilita o 

esquecimento temporário de sua situação. Essa atividade pode ajudar o individuo a suportar 

a tensão psicológica usualmente criada pelos ataques ao eu. No entanto, precisamente na 

insuficiência de tais atividades podemos encontrar um importante efeito de privação das 

instituições totais (Goffman, 1961, p. 66).  

A organização pessoal do interno é resgatada por meio de um sistema de privilégios. 

Alguns prêmios são ofertados em troca de obediência. São pequenas regalias, visto o 

ambiente ríspido ao qual o interno está submetido, mas podem ter um efeito reintegrador, 

pois restabelecem as relações com todo o mundo perdido e suavizam os sintomas de 

afastamento com relação a ele e com relação ao eu perdido pelo individuo (Goffman, 2010, 

p. 50). Esses privilégios muitas vezes são objetos como jornais, balas, cigarros, como também 

possibilidade de mudança de cela, realização de atividades, ou, ainda, a própria liberdade se 

tudo transcorrer bem no tempo de estadia. No entanto, esse sistema também está ligado aos 

castigos. A falta de obediência às regras pode ocasionar a suspensão dos privilégios. Os 

castigos e privilégios fazem parte do modo como se organizam as instituições totais. 

Goffman (2010) chama a atenção para uma prática denominada ajustamento secundário, 

que permite aos sujeitos conseguirem privilégios até então proibidos, mas que passam a ser 

vistos de forma tolerante pela equipe dirigente. Esses privilégios dão ao interno uma prova 

evidente de que é ainda um homem autônomo, com certo controle de seu ambiente; às vezes, 

um ajustamento secundário se torna quase uma forma de abrigo para o eu (p.54).  

Algumas táticas também são usadas pelos internos na tentativa de uma adaptação à 

instituição total. A primeira é o afastamento da situação como se nada estivesse acontecendo. 

O sujeito só se preocupa com os acontecimentos que cerceiam seu corpo e tende a excluir 

todo o resto. A segunda, a intransigência, na qual há uma negativa com relação à cooperação e 

às regras. A terceira, a colonização, quando a instituição é vista como uma espécie de novo lar 

– estar no mundo interior da instituição total passa a ser considerado como melhor que estar 

no exterior; na colonização, a estadia é vivenciada como uma situação satisfatória e, nesse 

caso, os internos não querem sair ou obter a liberdade. A quarta tática diz respeito à 

conversão, na qual o interno introjeta as regras e busca representar o papel do interno 

desejável (Goffman, 2010).  

As táticas descritas têm caráter temporário dentro das instituições. A maioria dos 

internos prefere o caminho denominado “se virar”. Os sujeitos realizam adaptações 

combinatórias de diversas táticas como ajustamentos secundários, conversão, colonização e 
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lealdade ao grupo de internados, o que possibilita a eles escapar de situações especificas e não 

sofrer física ou psicologicamente. 

Quando se trata da liberdade, os diálogos travados pelos internos dentro das instituições 

remetem aos planos futuros e aos projetos de vida para a volta ao convívio social externo. No 

entanto, quando se aproxima a hora, o sentimento que perpassa, muitas vezes, é a angústia, 

pois dúvidas e inseguranças surgem a respeito das oportunidades que serão encontradas, das 

mudanças ocorridas e das dificuldades de adaptação. Há uma preocupação das instituições 

totais com a volta do sujeito à sociedade. Essa preocupação diz respeito aos mecanismos de 

auto-regulação que permitiram ao interno manter os padrões de comportamento da instituição. 

Goffman (1961) relata que raramente esse padrão é alcançado e, mesmo quando isso ocorre, a 

mudança não é especificamente a desejada. Após a liberação, o sujeito esquece boa parte do 

que era a vida na instituição; o rancor e o sentimento de injustiça permeiam a volta ao retorno 

social. A liberdade é seguida do estigma de ex-interno que, no caso do preso, é acompanhado 

ainda pela liberdade condicional que irá avaliar seus comportamentos e atitudes frente à 

sociedade.  

 

3.2.2 Foucault 

 

Os castigos e suplícios foram pioneiros no que se refere às formas de punição, revela 

Foucault (2010), referindo-se ao sistema europeu, especialmente à França. A pessoa que 

cometia um crime era exposta, humilhada, torturada e, muitas vezes, morta em público. A dor, 

naquela ocasião, era entendida como a remissão dos pecados e a punição era um “espetáculo” 

público. Durante o século XVIII, diante de múltiplos questionamentos acarretados pelos 

métodos punitivos, o sistema judiciário viu-se frente à necessidade de formular uma nova 

estratégia para o poder de punir: 

 

[...] fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular, 

coextensiva à sociedade; não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma 

severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir 

mais profundamente no corpo social o poder de punir (Foucault, 2010, p.79).  

 

O crescimento econômico e demográfico era nítido naquele século. Foi um século de 

revoluções e reformas políticas. Alguns tipos de ilegalidades que antes eram pouco praticadas 

elevaram seu índice de ocorrência, como a recusa do imposto e os confrontos com os 
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representantes do poder, e surgiram novos tipos, como a pilhagem e o roubo, que não se 

encaixavam nos modos de punir até então utilizados.  

 

[...] pudemos assistir, nos últimos anos do século XVIII, à reconstituição de certos 

laços ou ao estabelecimento de novas relações [...] novas formas do direito, os 

rigores da regulamentação, as exigências ou do Estado, ou dos proprietários, ou dos 

empregadores, e as técnicas mais cerradas de vigilância, multiplicavam as ocasiões 

de delito, e faziam se bandear para o outro lado da lei muitos indivíduos que, em 

outras condições, não teriam passado para a criminalidade especializada (Foucault, 

2010, p. 260).  

 

Percebeu-se, então, a necessidade de conter e compilar todas essas ações ilícitas, para 

que fossem determinadas e punidas com segurança e sem escapatória. Em suma, a reforma 

penal nasceu no ponto de junção entre a luta conta o superpoder do soberano e a luta contra 

o infrapoder das ilegalidades conquistadas e toleradas (Foucault, 2010, p.84).  

Com o novo modelo de punir, o infrator passou a ser visto como um inimigo social, 

aquele que transgrediu a norma e prejudicou não só a vítima, mas toda a sociedade. Ele 

rompeu o pacto, é portanto inimigo da sociedade inteira [...] o menor crime ataca toda a 

sociedade (Foucault, 2010, p.86). O direito de punir passou então a ser uma forma de 

defender a sociedade da desordem causada pelo criminoso. O castigo tinha que ter como base 

impedir a reincidência do ato; portanto deveria levar em conta a individualização da pena com 

base nos predicados de cada infrator.  

De acordo com Foucault (2010), houve uma mudança com relação à utilização da 

prisão do século XVIII para o século XIX. A prisão no século XVIII era utilizada em casos 

específicos. Naquela época, a punição era uma espécie de vingança ao delito cometido: punia-

se com a “mesma moeda”. Dessa forma, punia-se com a pena de prisão, por exemplo, os 

sujeitos que cometiam o rapto, a desordem ou a violência pública. As infrações que 

interferiam na liberdade do outro, na sociedade, poderiam ser punidas com a privação da 

liberdade, por meio do cárcere ou com a perda do direito de transitar livremente. Já no Código 

Penal de 1810, quando a prisão aparecia como possibilidade de castigo a vários delitos, a 

noção de vingança perde força e o aprisionamento se torna uma das formas essenciais de 

punir, independente do crime.  

 

[...] em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, 

amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, 

dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal. 

(Foucault, 2010, p. 13).  
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A prisão aparece e se dissemina com a institucionalização do poder de punir. A 

aplicação da pena é destinada, dessa forma, ao corpo e à alma dos prisioneiros e pode ser 

visualizada a partir do tempo da pena, das atividades a que são submetidos, das maneiras 

como se comportam e seus novos hábitos. O corpo e a alma, como princípios do 

comportamento, formam o elemento que agora é proposto à intervenção punitiva (Foucault, 

2010, p.124). A instituição punitiva, assim, é um aparato coercitivo que utiliza processos de 

treinamento do corpo. O sujeito é visto como em vias de requalificação, o “inimigo” encontra-

se afastado do corpo social.  

Antes mesmo da definição propriamente dita da “pena de prisão”, foi criada a 

instituição prisional com o intuito de docilizar e tornar úteis os indivíduos inadaptados 

socialmente. Era uma forma de  

 

repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-los espacialmente, classificá-los, tirar deles 

o máximo de tempo e o máximo de forças, treinar seus corpos, codificar seu 

comportamento contínuo, mantê-los numa visibilidade sem lacuna, formar em torno 

deles um aparelho completo de observação, registro e anotações, construir sobre eles 

um saber que se acumula e centraliza (Foucault, 2010, p. 217).  

 

Foucault (2010) salienta que a forma de punir utilizando a prisão surgiu intimamente 

ligada ao modo de funcionamento da sociedade, no que se refere ao crescimento econômico, 

demográfico e aos novos tipos de crimes. Com isso, foi possível abster-se de todas as outras 

formas de punição do século XVIII e a prisão, ao se tornar peça essencial no conjunto das 

punições, marca certamente um momento importante na história da justiça penal: seu acesso 

à ‘humanidade’ (p.217).  

A prisão, desde o início de sua implantação foi um dispositivo responsável pela 

coerção, privação da liberdade e modificação dos sujeitos. Era um aparato legal com a função 

jurídico-econômica de “pagamento da dívida” do infrator com a sociedade e a função técnico-

disciplinar de transformação do indivíduo, com uma espécie de re-treinamento dos 

inadaptados socialmente. Sendo assim, para aquela época, levando em consideração toda a 

história das punições, Foucault (2010) observa que a prisão era a forma mais imediata e mais 

civilizada de todas as penas (p.219). A privação da liberdade era vista como uma maneira de 

aplicar um castigo igualitário, pois a liberdade tem o mesmo valor para todos. A privação 

permite ainda a quantificação do tempo da pena e funciona como uma espécie de reparação. 

Retirando o tempo do condenado, a prisão parece traduzir concretamente a ideia de que a 

infração lesou, mais além da vítima, a sociedade inteira (p.218).  
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A instituição prisional se preocupava com todos os aspectos dos individuo, como o 

treinamento, o trabalho, o comportamento, a atitude moral, sempre exercendo um excessivo 

poder disciplinar. De acordo com Foucault (2010), essa preocupação deve ser 

“onidisciplinar”. A instituição possui um poder relevante sobre os internos, tendo um controle 

coercitivo de repressão e castigos. O isolamento dos detentos permite que se exerça sobre eles 

um poder intensivo incapaz de ser estremecido por outras influências. Esse isolamento 

atrelado à solidão – pois não havia comunicação entre presos –permitiria uma auto-regulação, 

promoveria uma conscientização da pena, funcionaria como um castigo, causando o 

arrependimento.  

 

A prisão deve ser um microcosmo de uma sociedade perfeita onde os indivíduos 

estão isolados em sua existência moral, mas onde sua reunião se efetua num 

enquadramento hierárquico estrito, sem relacionamento lateral, só podendo fazer 

comunicação no sentido vertical (Foucault, 2010, p. 224). 

 

Foucault (2010) aponta que a coação é assegurada por meios materiais, mas 

sobretudo por uma regra que se tem que aprender a respeitar e é garantida por uma 

vigilância e punições (p. 224). Na prisão, a observação dos detentos se faz importante por 

dois motivos: primeiro, pela questão da vigilância e, segundo, pela obtenção de um 

conhecimento específico acerca de cada sujeito: as prisões devem ser concebidas como um 

local de formação para um saber clínico sobre os condenados (p.235). O panóptico, 

dispositivo que é, ao mesmo tempo vigilância e observação, segurança e saber, 

individualização e totalização, isolamento e transparência (p. 235), encontra na instituição-

prisão um ambiente perfeito para sua instalação.  

Foucault (2010) descreve o panóptico desenvolvido por Bentham como uma 

organização estrutural e espacial que permite ver sem ser visto. No caso das prisões, o detento 

é observado e vigiado. Essa consciência de “estar sendo vigiado” se impregna de tal forma 

que, mesmo quando o interno não está sob vigilância, ele pensa que está. Isso possibilita a 

manutenção dos bons comportamentos e a instauração do poder de forma automática. Dessa 

forma, o poder devia ser visível e inverificável (p.191). O panóptico é um local de produção 

do saber, um saber sobre os homens. No sistema penitenciário, a observação através desse 

dispositivo possibilita um saber sobre os sujeitos que é individualmente documentado na 

instituição, por meio dos prontuários e laudos.  
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O panóptico funciona como uma espécie de laboratório do poder. Graças a seus 

mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no 

comportamento dos homens: um aumento de saber vem se implantar em todas as 

frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser conhecidos em todas as 

superfícies onde este se exerça (Foucault, 2010, p. 194). 

 

Foucault (2010) ressalta que esse saber que se adquire sobre os sujeitos não se insere 

no julgamento para determinar a sentença, a medida ou tempo da pena. Esse saber seria usado 

para a deliberação dos dispositivos punitivos com função corretiva a serem aplicados a 

infratores. A prisão distingue o sujeito infrator do delinquente: a primeira designação é feita 

pela justiça e a segunda é feita pelo saber obtido no sistema penitenciário, com dispositivos 

capazes de apreender nuances anteriores da vida do sujeito e variáveis que colaboraram para a 

transgressão.  

 

O delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto sua 

vida o que mais o caracteriza. A operação penitenciária, para ser uma verdadeira 

reeducação, deve totalizar a existência do delinquente, tornar a prisão uma espécie 

de teatro artificial e coercitivo onde é preciso refazê-la totalmente (Foucault, 2010, 

p. 238). 

 

Foucault (2010) revela que ao passo que a biografia do delinquente demonstra um 

percurso de práticas criminosas, insere-se um discurso penal e psiquiátrico calcado na noção 

de periculosidade e, a partir disso, formam-se escalas e medidas para estabelecer o grau de 

perigo e as formas de punição e correção. A técnica penitenciária se exerce não sobre a 

relação de autoria, mas sobre a afinidade do criminoso com seu crime (p.239). 

As críticas com relação à prisão e seus métodos de correção apareceram entre 1820 e 

1845, depois da formulação do Código Penal francês de 1810. Algumas dessas críticas 

permitem averiguar o cenário prisional do século XIX e visualizar que muitas delas se 

adéquam aos dias de hoje. Elas fazem menção à taxa de criminalidade que deveria diminuir 

após o cárcere, o que não acontece de fato. Ao contrário, verifica-se um aumento ou 

transformação dos crimes e uma incitação à reincidência. A produção de delinquentes também 

é relatada, associada a limitações e violências usadas pelo aparato da lei de correção. Nota-se 

também o abuso de poder e até a transgressão de leis por parte da administração. Há ainda o 

despreparo dos profissionais que atuam na segurança, a corrupção e a omissão. A formação de 

grupos dentro das instituições é tida como oportunidade para uma “organização delinquente”, 

podendo influenciar o sujeito que está em sua primeira reclusão. Além disso, a falta de uma 

política de reintegração promovendo a volta ao mercado de trabalho, coibindo a vadiagem e 
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reestruturando a família do delinquente, a partir do momento em que ele é preso, contribuem 

para a volta ao crime (Foucault, 2010).  

Há quase dois séculos  

 

[...] que a prisão vem sempre sendo dada como seu próprio remédio; a reativação 

das técnicas penitenciárias como a única maneira de reparar seu fracasso 

permanente; a realização do projeto corretivo como o único método para superar a 

impossibilidade de torná-lo realidade (Foucault, 2010, p. 255).  

 

Em 1945, em Paris, foi proposta uma reforma da prisão que, segundo Foucault (2010), 

jamais se efetivou. Os princípios dela, segundo ele, frequentemente repetidos e não 

observados, são conhecidos como as sete máximas universais da boa ‘condição 

penitenciária’ (p. 255). A primeira, a função de transformação do comportamento do 

individuo; a segunda, a distribuição dos detentos levando em consideração a gravidade do 

crime, idade, tipos de correção a serem aplicados, etc.; a terceira, a individualização da pena, 

com relação aos progressos e recaídas; a quarta, a inserção do trabalho no cotidiano dos 

presos; a quinta, o acesso à educação; a sexta, a capacitação dos agentes e profissionais da 

instituição; a sétima, o acompanhamento durante e após a saída da prisão, possibilitando a 

readaptação. A respeito desse último princípio, Foucault (p. 257) escreve: O encarceramento 

deve ser acompanhado de medidas de controle e de assistência até a readaptação definitiva 

do antigo detento. Lembra que seria preciso vigiar a sua saída da prisão e, citando anexo do 

Princípio das instituições, completa que seria necessário também prestar-lhe apoio e socorro 

(Boulet e Benquot na Câmara de Paris). [1945]: é dada assistência aos prisioneiros durante 

e depois da pena com a finalidade de facilitar sua reclassificação. 

Percebe-se que em dois séculos pouco mudou no sistema prisional e que as 

reivindicações de hoje no sentido de uma humanização das prisões são as mesmas desde 

1945:  

 

É este conjunto complexo que constitui o “sistema carcerário” e não só a instituição 

prisão, com seus muros, seu pessoal, seus regulamentos e sua violência. O sistema 

carcerário junta numa mesma figura discursos e arquitetos, regulamentos coercitivos 

e proposições científicas, efeitos sociais reais e utopias invencíveis, programas para 

corrigir a delinquência e mecanismos que solidificam a delinquência (Foucault, 

2010, p. 257).  

 

Após revisitarmos as teorizações de Goffman (1961) e de Foucault (2010), 

percebemos que o tema prisões é marcado por críticas e contradições. Marques (1985, p. 126) 
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afirma que desde a idade média, a humanidade só tem feito aperfeiçoar os métodos de 

segregação, diante de quaisquer perigos que o ser humano ofereça ao meio. Foi assim com 

os leprosos, cancerosos, contestadores, criminosos. A criminalidade assola todos os governos 

e sociedades em geral. Mesmo assim, o método punitivo prisional é o mais adotado hoje em 

dia, inclusive em nosso país. Foucault (2010) ressalta: Conhecem-se todos os inconvenientes 

da prisão, e sabe-se que é perigosa, quando não inútil. Entretanto não “vemos” o que pôr em 

seu lugar. Ela é a detestável solução, de que não se pode abrir mão (p.218).  

Considerando esse panorama, alguns teóricos e militantes de frentes antiprisionais 

apontam possíveis alternativas a se pensar. Elas serão apresentadas à frente.  

 

3.3 A legislação brasileira 

 

3.3.1. O Código Penal de 1940 e a Lei de Execução Penal de 1984 

 

O Código Penal de 1940 veio substituir o de 1890. Foi implantado durante o Estado 

Novo, período ditatorial encabeçado por Getulio Vargas. Barbosa (1982) destaca que ele foi 

inspirado pelo regime nazista que precedeu e ocasionou a Segunda Guerra Mundial e pelo 

conjunto de leis da Itália fascista de Mussolini. O código brasileiro ficou marcado pelo 

autoritarismo e pelo moralismo. Divide-se em duas partes: a primeira, “Parte Geral”, traz os 

princípios e os modos de aplicação da pena e, a segunda, “Parte Especial”, enumera os tipos 

de crime
7
.  

 O código foi alvo de várias críticas por parte de estudiosos e juristas, muitas das quais 

relativas ao conteúdo insuficiente abarcado nele, o que gerou a necessidade de criação de 

diversas “Leis Extravagantes” complementares e paralelas. Como exemplos delas, há o 

Código de Processo Penal (1941) e a Lei de Execução Penal (1984), dentre muitas outras. 

Hoje o Código Penal tornou-se obsoleto para muitas questões contemporâneas. De fato, desde 

1940, a única atualização importante foi a de 1984, na “Parte Geral”. No entanto, foram feitas 

propostas, ao longo dos anos, de se instituir um novo código, uma das quais tramita no senado 

desde 2012, para avaliação. Ela objetiva ajuntar num único bloco todas as leis referentes a 

crimes, delitos ou transgressões, prevê a inclusão de novos crimes não contemplados pelas 

                                                           
7
 Programa Repórter Senado – Código Penal. Disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/tv/ 

programaListaPadrao.asp?ind_click=3&txt_titulo_menu=Rep%F3rter%20Senado&IND_ACESSO=S&IND_PR

OGRAMA=S&COD_PROGRAMA=2&COD_VIDEO=192226&ORDEM=0&QUERY=&pagina=2 

 

http://www.senado.gov.br/noticias/tv/%20programaListaPadrao.asp?ind_click=3&txt_titulo_menu=Rep%F3rter%20Senado&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=2&COD_VIDEO=192226&ORDEM=0&QUERY=&pagina=2
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/%20programaListaPadrao.asp?ind_click=3&txt_titulo_menu=Rep%F3rter%20Senado&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=2&COD_VIDEO=192226&ORDEM=0&QUERY=&pagina=2
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/%20programaListaPadrao.asp?ind_click=3&txt_titulo_menu=Rep%F3rter%20Senado&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=2&COD_VIDEO=192226&ORDEM=0&QUERY=&pagina=2
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leis vigentes, como os cibernéticos e o bullying, e a revogação de outros, como porte de 

drogas para uso pessoal, assim como a adequação do tempo e tipo de pena à natureza e 

gravidade do crime cometido
8
.  

 

3.3.2. A Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 é a sétima constituição brasileira e é reputada como 

“Constituição Cidadã”. A sua formulação foi precedida pelo período da transição 

democrática, com a abertura política e o fim da ditadura, em 1985. A constituinte que a criou 

incutiu grandes mudanças no cenário brasileiro, reintroduzindo a participação popular e as 

audiências públicas. Entre outras medidas, a constituição ampliou as liberdades civis e os 

direitos individuais, aprovou o voto de analfabetos e de jovens, ampliou os direitos 

trabalhistas, reduziu a jornada de trabalho, criou o seguro-desemprego, terminou com a 

censura à imprensa, garantiu a liberdade de expressão sindical e iniciou uma reforma 

tributária
9
. 

 

3.3.3. Os códigos, a constituição e os delitos cometidos por mulheres 

 

No que se refere aos sujeitos desta pesquisa, as mulheres que cometeram delitos, tanto 

o Código Penal quanto a Constituição Federal são norteadores jurídicos para a definição da 

transgressão, da sentença e da punição.  

O Código Penal vigente define o que é crime e o que não é: Art. 1º - Não há crime sem 

lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal (Decreto-Lei N
o
 2.848, 

1964). Dessa forma, são o código e as leis extravagantes que vão definir o que pode ser 

considerado crime, os tipos de crime e sua aplicação. Na Parte Geral do código, encontramos 

os conceitos e as compreensões gerais sobre a aplicação da lei penal, o crime, a 

imputabilidade penal, o concurso de pessoas, as penas, as medidas de segurança, a ação penal 

                                                           
8
 Informações fornecidas no discurso do senador Pedro Taques (PDT-MT) no Plenário Discursos (06/05/2013). 

Disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?txt_ 

titulo_menu=Resultado%20da%20pesquisa&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=&COD_ 

PROGRAMA=9999&COD_VIDEO=240648&ORDEM=0&QUERY=novo+codigo+penal&pagina=1 

 
9
 Repórter Senado – 25 anos da Constituição. Disponível em: 

http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?ind_click=2&txt_titulo_menu=Rep%F3rter%20

Senado&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=2&COD_VIDEO=288706&ORDE

M=0&QUERY=&pagina=1 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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e a extinção de punibilidade. Na Parte Especial, há a tipificação do crime e a pena relativa. O 

código é o instrumento para os juristas decidirem a condenação ou a absolvição do réu, o tipo 

da pena e o tempo de cumprimento.  

Nos casos de pena privativa de liberdade, de interesse para esta pesquisa, existe a Lei 

de Execuções Penais (LEP n° 7.210/84) que foi alterada pela Lei n° 10.792/03 e incorporou o 

decreto n° 6.049/07 que institui o regulamento penitenciário. A LEP reconhece o preso como 

sujeito de direitos e regulamenta os princípios e regras relacionados à execução das penas e 

das medidas de segurança no Brasil. 

 

Determina como deve ser executada e cumprida a pena de privação de liberdade e 

restrição de direitos. Contempla os conceitos tradicionais da justa reparação, 

repreensão pelo crime que foi cometido, o caráter social preventivo da pena e a ideia 

da reabilitação. Dotando os agentes públicos de instrumentos para a individualização 

da pena, aponta deveres, garante direitos, dispõe sobre o trabalho dos reclusos, 

disciplina com sanções, determina a organização e competência jurisdicional das 

autoridades, regula a progressão de regimes e as restrições de direito (Zanin & 

Oliveira, 2006, p.40). 

 

Já a Constituição Federal de 1988, criada pela Assembléia Constituinte, consolidou a 

redemocratização do Brasil e a instituição de garantias individuais. Ela serve de parâmetro de 

validação de todas as outras leis. Nela também estão contidas as normatizações para os 

sujeitos privados de liberdade, fundamentadas nas mesmas que regulam o cidadão comum. 

Por exemplo, o art. 5°, inciso III, retira da conduta penal a prática de tortura física; o inciso X 

prevê privacidade, vida íntima, honra e imagem dos cidadãos (inclusive dos detentos); no 

inciso XXXV, o poder judiciário aprecia atos de violência e questões atinentes aos direitos 

dos presos; por meio do inciso XLI, os direitos dos presos são garantidos; os incisos XLV a 

XLVIII prevêem tratamento humano ao preso; os incisos XLI e XLIX conferem respeito e 

dignidade ao encarcerado; o XLVI prevê a individualização da pena; o XLVIII estabelece o 

cumprimento da pena em estabelecimentos diferentes, de acordo com a natureza do crime; o 

LXIII assegura assistência à família do preso e a presença do advogado; os art. 1°, inciso III e 

art. 5°, incisos XLI e XLIX salientam a necessidade de inserção social daquele que cumprir 

pena.  

Apesar das leis brasileiras normatizarem o cumprimento da pena e garantirem os 

direitos dos presos, o cenário prisional que temos hoje segue na contramão da legislação. É 

possível perceber que a ocorrência da inobservância dos direitos é uma constante.  

 

http://www.infoescola.com/direito/causas-de-extincao-da-punibilidade/
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3.4 O sistema prisional brasileiro 

 

O sistema prisional brasileiro é alvo de muitas críticas e debates teóricos, midiáticos e 

populares. A criminalidade faz parte do cotidiano de cada um de nós e, a cada ano, os dados 

estatísticos crescem e alarmam. Os do IFOPEN, citados no início deste trabalho, confirmam o 

cenário. Existem leis que regulamentam a aplicação e execução da pena, mas, como se 

apontou anteriormente, não são aplicadas de forma regular e não respeitam grande parte dos 

direitos e garantias. Desse modo, a finalidade da pena passa a ter um caráter meramente 

punitivo e não reintegrador. 

A realidade do sistema prisional brasileiro revelada por Assis (2007) constata que 95% 

do contingente carcerário são provenientes de classe baixa (pobres, desempregados e 

analfabetos) que, na maioria das vezes, tiveram influências e falta de oportunidades 

vinculadas a essa condição social. De acordo com dados do DEPEN (2011) relativos às 

prisões femininas, grande parte dos delitos está atrelada ao crime de tráfico de drogas. O perfil 

das transgressoras é o de jovens de baixa escolaridade, em sua maioria. Dessa forma, não se 

pode pensar o crime de forma isolada, sem avaliar seu contexto de ocorrência e os sujeitos 

que o integram. Os atos contra a lei, muitas vezes, são perpassados por questões econômicas, 

sociais e educativas. Se verificarmos a população carcerária, sua composição demográfica, 

veremos que a marginalização é, para a maior parte dos presos, oriunda de um processo 

secundário de marginalização que intervém em um processo primário (Baratta, 2001). 

Carvalho, Valente, Assis e Vasconcelos (2006) em seu estudo sobre “O perfil dos 

internos do sistema prisional do Rio de Janeiro” constatou que a população carcerária, em sua 

maioria, é jovem, com baixa escolaridade e sem vínculos sociais fortes, características que se 

acentuam com a realidade vivenciada no sistema prisional. No que se refere às mulheres, os 

fatores fortemente associados ao sexo feminino encontrados na pesquisa foram: doença 

sexualmente transmissível, ser viúva, estrangeira, usar tranquilizante na prisão, ter visitado 

alguém na prisão antes de ser presa e ter 35 anos ou mais (p.461). Além disso, dados 

apontam para o sentimento de solidão presente nas internas devido ao abandono por parte de 

seus cônjuges e familiares.  

Os principais meios de punição previstos no Código Penal Brasileiro são as multas e a 

privação de liberdade. Para o cumprimento da pena de privação de liberdade, existem, hoje 

em dia, as cadeias públicas para aqueles que estão detidos aguardando julgamento e os 

presídios e penitenciárias para aqueles que foram julgados e sentenciados. Todos esses 
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estabelecimentos são de responsabilidade do Estado, administrados pela Secretaria de Estado 

de Defesa Social (SEDS), e fazem parte do sistema prisional comum. Existem, ainda, em 

nosso país, outras formas de cumprimento da pena de privação de liberdade, como as 

comunidades agrícolas para apenados do regime semi-aberto, as Casas de Albergados para o 

regime aberto e as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) que 

abrigam todos os regimes, funcionando de modo distinto do sistema prisional comum.  

As instituições brasileiras do sistema prisional comum, em sua maioria, são 

degradantes, dado o elevado número de detentos e às péssimas condições estruturais. Assis 

(2007) revela que as celas são superlotadas, precárias e insalubres, sendo fácil a proliferação 

de doenças, como a tuberculose, pneumonia, hepatite e doenças venéreas. Há ainda má 

alimentação, uso de drogas, sedentarismo, dificuldades de higiene, profissionais insuficientes 

e despreparados, entre outros problemas. O autor revela que, diante desse cenário estrutural 

extremamente precário, há ainda várias inobservâncias dos direitos dos presos dentro das 

instituições, como os casos de tortura, agressões físicas, homicídios, abusos sexuais, extorsões 

cometidas tanto por presos como por profissionais que ali trabalham. Ainda ocorre demora 

com relação à concessão de benefícios e progressão de regimes. Acaba ocorrendo a dupla 

penalização do condenado: a pena de prisão propriamente dita e o lamentável estado de 

saúde que ele adquire durante a sua permanência no cárcere (p.75). 

A situação das prisões femininas brasileiras se diferencia um pouco das masculinas. 

De acordo com o relatório Mulheres Encarceradas (2008), produzido pelo Ministério da 

Justiça, existem 508 estabelecimentos penais destinados a mulheres, sendo 58 deles 

exclusivamente para elas e 450 para os dois sexos. Essas unidades apresentam situação 

estrutural em melhores condições que as masculinas, salvo algumas exceções. Grande parte 

das unidades prisionais femininas é menor, se comparada às masculinas. Geralmente são 

construções já existentes, adaptadas para a função prisional, ou seja, não foram construídas 

com a finalidade de enclausurarem. Já nos presídios mistos, existem alas que foram criadas 

exclusivamente para as mulheres. No entanto, em grande parte desses estabelecimentos não 

existe nenhum trabalho relacionado à reintegração social das presas, muito menos creche ou 

berçário para seus filhos.  

Guedes (2006), em sua pesquisa com as encarceradas de uma delegacia em Belo 

Horizonte, verificou uma importante relação entre crime e maternidade, pois a maioria das 

mulheres alega buscar, por meio dos seus delitos, assegurar conforto e bens materiais aos 

filhos. Muitas discorrem sobre o sentimento de culpa pelo “abandono” dos filhos (o que foge 
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a seu controle, já que estão encarceradas). Além disso, o sentimento de medo também é 

constante por não saber se o filho está sendo bem cuidado, pela perda do vínculo materno e 

possível perda da guarda.  

 

Em se tratando de mulheres aprisionadas, o que se observa é que, se, por um lado, se 

sentem culpadas pelo não cumprimento dessas exigências, por outro, acreditam se 

tornarem 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 (Guedes, 2006, p. 564).  

 

A prisão, muitas vezes, só ressalta o contexto de violência já vivenciado pelas 

mulheres em suas famílias, casamentos, trabalhos, etc. Muitos dos crimes cometidos por elas 

são, em grande escala, cometidos no espaço privado, já que o espaço público ainda lhes é 

muito negado (Guedes, 2006, p.560). Envolvem-se em crimes passionais ou ocupam posições 

subalternas em outros crimes.  

Dentro do espaço prisional, são desfeitas algumas construções anteriores. Assim, 

novas imagens e formas de assimilação do espaço e do cotidiano são necessárias para a 

adaptação. A construção dessas novas imagens perpassa o crime cometido, os motivos do 

cárcere, o espaço prisional e as outras mulheres que ali estão. Muitas vezes, há dificuldades de 

se inserir em algum grupo. Os grupos formados se distinguem com relação aos 

comportamentos, aos valores e aos delitos.  

 

O distanciamento do outro grupo protege o próprio grupo e a si mesmo, promovendo 

laços de solidariedade entre os membros do grupo e criando penalização para os 

diferentes. São frequentes as queixas relacionadas com a bagunça, com a fofoca e 

com a deslealdade, em um processo de aproximação e diferenciação (Guedes, 2006, 

p. 565).  

 

Os dados apresentados no relatório do Ministério da Justiça (2008) apontaram que 

cerca de 20% dos estabelecimentos penais femininos ofereciam berçário e 16% creche. Com 

relação à saúde, havia presença de médicos em 35% das instituições. Os exames de mama e 

papa-nicolau eram realizados em aproximadamente 90% das unidades. Nelas, a incidência de 

Assistência Social era de 90% e de Assistência Jurídica 64%. A maioria das instituições 

oferecia lugares apropriados à prática religiosa (70% das unidades). Com relação à atividade 

laboral e educacional, os índices mostraram que 47% das unidades promoviam a realização de 

trabalhos e 25% desenvolviam atividades educativas destinadas às presas.  



38 

 

 

 

A vida no cárcere traz desorganização da personalidade, destacando-se a perda da 

identidade própria, empobrecimento psíquico, sentimentos de inferioridade e infantilização, 

além de dificultar a elaboração de planos futuros e a capacidade de assumir culpa. Fonseca 

(2006), distanciando-se do senso comum que vê na conduta criminosa um desvio ou desajuste 

associado à doença a ser tratada, enfatiza que o crime é, na maioria das vezes, expressão de 

uma relação de antagonismo entre seu ator e a sociedade, antagonismo esse que tem início 

na infância (p.544).  

Para Breitman (1999), no caso das mulheres,  

 

incide sobre elas uma dupla determinação, de sexo e de classe; portanto, a inserção 

em uma dupla ordem: patriarcal e capitalista (Chenal et Kergoat
10

, 1981, p.130/1). 

Espera-se delas padrões de conduta relacionados ao espaço doméstico e a certas 

posturas condizentes com sua condição; a ruptura com estes padrões aumenta a 

estigmatização do grupo. (Breitman, 1999, p. 207).  

 

Mizon, Danner & Barreto (2010) afirmam que, a partir do novo contexto carcerário e 

das relações vivenciadas nesse ambiente, cada mulher incorpora novas características à sua 

subjetividade. Porém, cada uma delas tem sua forma de subjetivar, uma singularidade que as 

torna diferentes uma das outras, mesmo convivendo no mesmo espaço e sob as mesmas 

regras.  

Um dos problemas vivenciados no cárcere, apontado pelos autores supracitados, é a 

ociosidade. A atividade produtiva, como o trabalho, faz com que os detentos ocupem seu 

tempo, tenham uma atividade e até aprendam uma profissão. Isso torna o tempo produtivo e 

proporciona uma nova perspectiva ao preso. Os detentos que recebem salários, possivelmente 

irão adquirir amor e hábito ao trabalho, dando a estes que ignoram a diferença entre o meu e 

o teu o sentido de propriedade e condição de sua existência (Mizon, Danner & Barreto, 2010, 

p. 73).  

Outro problema é a ausência masculina e a falta de relações afetivo-sexuais com 

homens, pois as visitas íntimas não são permitidas em muitos espaços prisionais femininos. 

Isso favorece e, em certa medida, promove o envolvimento entre as reclusas e 

relacionamentos homoafetivos que, por sua vez, ajudam a preservar afetos, proteção, cuidados 

e formas de enfrentamento das condições prisionais. Outra estratégia de enfrentamento da 

                                                           
10

 Chenal, O. & Kergoat, D. (1981). Production et Reproduction: Les jeunes travailleuses, le salariat et la famille. 

Critiques de l’Economie Politique, 17, Nouvelle série, Paris, septembre-décembre, pp. 118-139. 
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vida no cárcere são os grupos de apoio, terapêuticas, oficinas de oração e música, trabalhos 

manuais e artesanais (Mizon, Danner & Barreto 2010; Guedes, 2006). 

A pena de prisão tem dupla função: punir porque se transgrediu a lei e punir para que 

não se volte mais a cometer delitos. Ela tem o caráter de retribuição, como afirmam Zanin & 

Oliveira (2006): causa mal àquele que cometeu o delito em contrapartida à sua transgressão 

judicial. A prisão tem por função o controle social, tem caráter repressivo e revela o poder de 

punição do Estado.  

A administração carcerária serve-se prioritariamente da segurança e da disciplina. 

Porém, precisaria ter cunho interdisciplinar, facilitando a profissionais e direção a discussão 

conjunta de modos de ação. A pena de prisão por si não muda ou melhora o infrator. Na 

verdade, diante das condições das instituições prisionais brasileiras, o cárcere dificulta a 

reintegração social ou, como enfatiza Fonseca (2006), ele é até mesmo um atenuante para a 

prática de novos delitos. Assis (2007) ressalta que o desespero e a falta de perspectivas podem 

ocasionar revolta nos internos, contribuindo para novos delitos dentro ou fora do cárcere. 

Zanin & Oliveira (2006) destacam que o ambiente hostil e degenerativo das prisões estimula e 

promove a violência, contribuindo de forma pedagógica para a manutenção desses 

comportamentos por parte dos detentos. A prisão, com todos os problemas apresentados, se 

configura como uma “escola do crime”. 

O modelo econômico em vigor no Brasil, ligado ao capitalismo, favorece a 

concentração de renda nas mãos da classe dominante e acentua as desigualdades sociais. 

Segundo Assis (2007), 

 

o resultado dessa política neoliberal, além da exploração e da perda das conquistas já 

obtidas ao longo dos anos por parte dos trabalhadores, será a criação de uma grande 

massa de desempregados, o que tende a deixar o corpo social ainda mais intranquilo 

e marginalizado, ocasionando assim o aumento da criminalidade, que acabará 

refletindo num crescimento da demanda do contingente do sistema prisional (p.77). 

 

Diante disso, a lei penal e as prisões seriam instrumentos para conter as pessoas 

inadequadas ou não adaptadas ao sistema e ao modelo econômico vigente. Esses dispositivos 

são apresentados como tendo uma natureza igualitária, contemplando todas as pessoas. No 

entanto, o que se verifica é que possuem uma seletividade direcionada às classes mais baixas, 

aos pobres e excluídos, que são punidos de forma mais direta e severa (Assis, 2007).  

 

Parece que a situação “criminalidade” tem uma conotação estigmatizada, 

socialmente acompanhada, se não “acoplada” à condição de pobreza, visto que a lei 
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é uma gestão de ilegalismos permitidos a alguns – tornando-os possíveis ou 

inventando-os como privilégios das classes dominantes. Nesse sentido, proíbe, isola 

e toma outros ilegalismos não só como objeto, mas também como meio de 

dominação (Fonseca, 2006, p. 536-537).  

 

De acordo com Guedes (2006), é possível observar entre mulheres pobres que o medo 

de serem soltas é tão grande quanto o de serem detidas porque:  

 

Os sujeitos pertencentes às classes de baixa renda tendem a sofrer maior ação da 

Justiça através do aparato judiciário policial. Assim, as prisões ficam cheias de 

pobres e se reproduz um estereótipo de criminoso como aquele proveniente de 

bolsões de pobreza (Guedes, 2006, p.563).  

 

Comumente os presidiários e ex-presidiários são objetos de estigma, o que dificulta 

perceber neles as características positivas, habilidades e potencialidades que possuem. A vida 

após o cárcere é problemática para o egresso quanto à inserção no trabalho, contatos 

interpessoais, circulação em ambientes públicos e outras contingências, o que impede uma 

verdadeira reintegração social, necessária para que ele não volte a cometer crime. 

A falência do sistema penitenciário é enfatizada por Assis (2007), Fonseca (2006), 

Baratta (2001) e Zanin e Oliveira (2006). A pena privativa de liberdade da forma como vem 

sendo aplicada, numa perspectiva de contenção, violação dos direitos e não-implicação social, 

revela sua ineficácia diante dos altos índices de reincidência criminal. 

Entre as alternativas para o cumprimento da pena, as APACs merecem destaque. O 

modelo foi criado pelo advogado paulista Mario Ottoboni, em 1972, e vem sendo aplicado 

desde 2001, como programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Poder Legislativo, por 

meio da Lei 15.299/2004, reconheceu as APACs como entidades aptas a firmar convênios 

com o Poder Executivo. A partir daí, foram destinados recursos para a construção e reforma 

de estabelecimentos prisionais destinados a elas. 

As APACs são instituições civis, privadas, sem fins lucrativos e, preferencialmente, 

servidas com trabalho voluntário. Elas têm seu próprio Estatuto e são coordenadas pelo Juíz 

da Execução Criminal da Comarca em que se instalam. São filiadas à Fraternidade Brasileira 

de Assistência aos Condenados e coordenadas pelo Programa Novos Rumos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais. Existem aproximadamente 100 APACs no Brasil e no 

exterior. A APAC que é referência do modelo está instalada em Minas Gerais e é junto a ela 
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que outros estados da federação buscam a orientação inicial para instalarem as suas próprias 

APACs
11

. 

A filosofia do método APAC é a de “matar o criminoso e salvar o homem”. Seus doze 

elementos são: a participação da comunidade; a ajuda recíproca entre os recuperandos; o 

trabalho; a religião; a assistência jurídica; a assistência à saúde; a valorização humana; a 

família; o voluntário (há curso para a sua formação); os Centros de Reintegração Social; o 

mérito; e a jornada de libertação com Cristo. O método apaqueano surgiu embasado na Lei de 

Execução Penal, priorizando liberdade progressiva, com foco na reeducação do encarcerado.  

O detento, considerado pela APAC como “recuperando”, conquista sua liberdade 

seguindo a proposta metodológica da instituição. As noções de disciplina e cooperação são 

muito fortes na filosofia do método e os próprios presos são co-responsáveis por sua 

recuperação. Nas unidades, é oferecida uma gama de possibilidades aos recuperandos, que, 

além da assistência espiritual, ainda recebem assistência médica, psicológica, jurídica, acesso 

a educação e a profissionalização.  

 

Sendo dever do executor da pena fazê-la cumprir, impõe-se que o método adotado 

seja eficaz para conduzir o apenado à conscientização da gravidade do ato praticado, 

seu dever de cumpri-la como uma forma de pagamento social, tão cobrado pela 

população, capaz de restituir-lhe autoestima, capacitá-lo para o trabalho, aproximá-

lo da família e introduzi-lo na sociedade, sem ferir a paz social tão almejada por 

todos os homens (Silva, 2011) 

 

O método da APAC leva em consideração a singularidade de cada recuperando. 

Trabalha a partir do problema existente, tentando conhecer as questões que ocasionaram a 

inserção daqueles indivíduos no crime. Busca trabalhar os fenômenos, os fatores e os 

sofrimentos que os levaram à prática do delito. Além disso, procura instituir valores morais e 

religiosos à vida dos sujeitos que ali estão. Valoriza o ser humano, através do tratamento 

digno dado na instituição e o desenvolvimento das habilidades laborais, por meio das oficinas 

de trabalho, da profissionalização e dos estudos.  

A APAC obtém excelentes resultados e reincidência reduzida por parte dos que 

cumprem as suas penas nos Centros de Reintegração Social
12

. Estima-se que a reincidência 

                                                           
11

 As informações e dados obtidos sobre a APAC foram baseados no livro “Execução Penal à luz do método 

APAC”, produzido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2011, e organizado pela Desembargadora Jane 

Ribeiro Silva.  

12
 São chamadas Centros de Reintegração Social as unidades prisionais que adotam o método APAC para o 

cumprimento da pena.  
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entre os egressos das unidades APAC gira em torno de 15%, enquanto a do sistema comum 

gira em torno dos 70%. As dezenas de unidades APAC que são mantidas por convênio com o 

Estado de Minas Gerais custam aos cofres mineiros 1/3 (um terço) do valor que seria 

despendido para a manutenção do preso no sistema comum.  

A APAC se configura, nesse cenário, como uma alternativa sólida para um problema 

tão importante em nossa sociedade como é a questão da criminalidade. As práticas privativas 

de liberdade têm como finalidade punir os condenados que infringiram normas penais. Não 

obstante, têm também a função de ressocializar ou, muitas vezes, simplesmente socializar 

pessoas que sempre estiveram à margem da sociedade, sem muitas oportunidades, sem 

conhecer seus deveres e seus direitos, seguindo rumo à prisão, sem qualquer orientação ou 

chance. 

 

3.5 Subjetividade, discurso e modos de subjetivação 

 

Eu chamaria de subjetivação o processo pelo qual se 

obtém a constituição de um sujeito, mais precisamente 

de uma subjetividade, que evidentemente não passa de 

uma das possibilidades dadas de organização de uma 

consciência de si. (Foucault, 2004, p. 232) 

 

Foucault adota uma abordagem histórica para tratar da questão da subjetividade, 

formulando sobre ela uma teoria inacabada, um conjunto de problematizações históricas que 

envolvem, entre inúmeros aspectos, o sujeito e o discurso (Fernandes, 2011, p.1). Vê a 

subjetividade não como produção interna e individualizada, mas como construída social e 

coletivamente, exterior ao sujeito e possibilitada pelo discurso, ou seja, por uma prática social 

que estabelece padrões de verdades. Os padrões de verdades disseminados pelos discursos são 

mutáveis, compartilhados ou não e, ainda assim, determinantes das formas de pensar, de agir 

e de cuidar de si.  

Os jogos de verdade, que são as regras que permitem o sujeito dizer se está inscrito no 

campo do verdadeiro ou do falso, referem-se a um processo que demanda muitos anos, fruto 

de uma moral disseminada entre os sujeitos e modificada coletivamente. Ideias, formas de 

pensar e agir, quando difundidas na sociedade, passam por um crivo moral/ético, sendo 

transformadas pelos sujeitos em verdades que, reproduzidas, serão objetos de práticas 

discursivas que operarão na construção de novas verdades por parte outros sujeitos. Assim, 

existirão diferentes verdades e diferentes discursos sobre elas.  
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Um sujeito se apropriará de algumas verdades e discursos com as quais se identifica 

ou, ainda, produzirá novos. As verdades abraçadas por ele, frutos de um processo histórico, 

social, cultural, econômico, passam a fazer parte da sua constituição, de sua subjetividade, de 

seu discurso e de seu posicionamento frente às questões do mundo.  

Ora, o discurso desse sujeito está sob a mira de um controle: 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 (Foucault, 1996, p. 9). As interdições 

autorizam ou não a circulação dos discursos. Em sintonia com esse pensamento, pode-se dizer 

que o aprisionamento é uma interdição importante que age não apenas sobre o ir e vir do 

sujeito, mas igualmente sobre o que ele pode ou não falar. 

Fernandes (2011) lembra que a relação entre a história e a construção das verdades 

incide em mudanças: na era cristã, a verdade ligou-se a questões de espiritualidade e na 

modernidade ao acesso ao conhecimento. Paralelamente também mudaram as formas de 

produção de subjetividade.  

O discurso, por sua vez, repercute as novas verdades e as novas subjetividades: 

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de 

seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando 

tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque 

todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à 

interioridade silenciosa da consciência de si (Foucault, 1996, p.49).  

 

Relações de poder igualmente atuam na construção da subjetividade. Acompanhando 

Foucault, Fernandes (2001) salienta que essas relações permeiam tanto as instituições, os 

governos, as políticas, quanto as formas de agir sobre si mesmo e sobre os outros. O discurso 

também funciona como a imposição de um poder-saber capaz de moldar e controlar 

subjetividades, processo que Foucault denomina sujeição. Mas, mesmo exposto a modos de 

sujeição, o sujeito não está pré-determinado, pois, diante dessa ordem, ele tem um leque de 

opções para operar e se constituir. Foucault (2004) revela que não é possível estabelecer 

relações de poder com sujeitos não-livres: 

 

 para que se exerça uma relação de poder, é preciso que haja sempre, dos dois lados, 

pelo menos uma certa forma de liberdade. [...] nas relações de poder, há 

necessariamente possibilidade de resistência, pois se não houvesse possibilidade de 

resistência – de resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que 

invertam a situação –, não haveria de forma alguma relações de poder (Foucault, 

2004, p.277). 
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Dentro desse contexto, a liberação se institui como uma prática de liberdade diante das 

relações de poder. Com isso, um trabalho de si sobre si mesmo, com uma perspectiva ética, 

pode gerar certa liberação e práticas de liberdade. Foucault (1985) em sua pesquisa sobre a 

“cultura de si” na Grécia Antiga, onde ela foi definida como “arte da existência”, apontou a 

importância, para a constituição do sujeito, do cuidado consigo mesmo – uma prática pessoal 

e social: 

 

[...] o princípio do cuidado de si adquiriu um alcance bastante geral: o preceito 

segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo é em todo caso um imperativo 

que circula entre numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a forma de uma 

atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou formas de viver; desenvolveu-

se em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, 

aperfeiçoadas e ensinadas; ele constituiu assim uma prática social [...] (Foucault, 

1985, p. 50.)  

 

No cuidado de si, na medida em que o sujeito se constitui, ele gera um conhecimento 

acerca de si mesmo, passa a se conhecer e a saber quem é. Os temas da “cultura de si” e do 

“cuidado de si”, segundo Mansano (2009), vem de uma tradição filosófica que instituiu 

valores presentes até hoje, na cultura ocidental. Mansano ecoa assim Foucault (1985), para 

quem  

 

[...] no refinamento das artes de viver e o cuidado de si, esboçam-se alguns preceitos 

que parecem bem próximos daqueles cujas formulações serão encontradas nas 

morais ulteriores. Mas essa analogia não deve provocar ilusão. Essas morais 

definirão outras modalidades da relação consigo: uma caracterização da substância 

ética a partir da finitude, da queda e do mal; um modo de sujeição na forma da 

obediência a uma lei geral que é ao mesmo tempo vontade de um deus pessoal; um 

tipo de trabalho sobre si que implica decifração da alma e hermenêutica purificadora 

dos desejos; um modo de realização ética que tende à renúncia de si (Foucault, 1985, 

p. 235). 

 

O sujeito detém um conhecimento sobre si e se reconhece na sua produção de 

subjetividade, estabelecendo formas de agir e exercendo controle sobre elas. Ele formula 

regras de conduta, calcadas na moral/ética social e vinculadas às verdades instituídas. 

Foucault é conduzido a uma história das práticas nas quais o sujeito aparece não como 

instância de fundação, mas como efeito de constituição. Os modos de subjetivação são, 

precisamente, as práticas de constituição do sujeito (Castro, 2009, p. 408). Para Foucault 

(1985), essa forma de se conduzir diz respeito a uma estética – formas de viver, arte da 

existência:  
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[...] o desenvolvimento de uma arte da existência [...] gravita em torno da questão de 

si mesmo, de sua própria dependência e independência, de sua forma universal e do 

vínculo que se pode e deve estabelecer com outros, dos procedimentos pelos quais 

se exerce seu controle sobre si próprio e da maneira pela qual se pode estabelecer a 

plena soberania sobre si (Foucault, 1985, p. 234). 

 

Foucault (1998) articula moral e prática de si. A palavra “moral” pode ter sentidos 

ambíguos. Pode ser entendido como moral um conjunto de valores e regras de ação 

propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos 

(p.26). Esses aparelhos prescritivos podem ser compostos pela família, igreja, escolas, etc. No 

entanto, essa “moral” também pode ser constituída fora desse conjunto sistemático e ser 

transmitida de maneira difusa, possibilitando seguidores e transgressores. Por “moral” ainda 

pode-se compreender o comportamento real dos sujeitos em relação às regras e valores 

propostos: 

 

designa-se, assim, a maneira pela qual eles se submetem mais ou menos 

completamente a um principio de conduta; pela qual eles obedecem ou resistem a 

uma interdição ou a uma prescrição; pela qual eles respeitam ou negligenciam um 

conjunto de valores; o estudo desse aspecto moral deve determinar de que maneira, e 

com que margens de variação ou de transgressão, os indivíduos ou os grupos se 

conduzem em referência a um sistema prescritivo que é explicitamente dado em sua 

cultura (Foucault, 1998, p.26).  
 

A noção de moral exposta trata então de duas coisas distintas: a regra e a conduta. 

Nesse arcabouço emerge o sujeito na função de conduzir-se, ou seja, a forma como ele 

constituirá a si mesmo como sujeito moral, levando em consideração o sistema prescritivo.  

Foucault (1998) distingue quatro elementos que definem a relação do sujeito consigo 

mesmo, ou ainda, que definem sua constituição como “sujeito moral”: primeiro seria a 

determinação da substância ética, isto é, a maneira pela qual o indivíduo deve constituir tal 

parte dele mesmo como matéria principal de sua conduta moral (p.27); segundo, o modo de 

sujeição, isto é, a maneira pela qual o sujeito estabelece sua relação com essa regra e se 

reconhece como ligado à obrigação de pô-la em prática (p.27); terceiro, a elaboração do 

trabalho ético que se efetua sobre si mesmo, não somente para tornar seu próprio 

comportamento conforme a regra dada, mas também para tentar se transformar a si mesmo 

em sujeito moral de sua própria conduta (p.27-28); quarto, a teleologia do sujeito moral: pois 

uma ação não é moral somente em si mesma e na sua singularidade; ela o é também por sua 
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inserção e pelo lugar que ocupa no conjunto de uma conduta; ela é um elemento e aspecto 

dessa conduta [...] (p.28). 

Dessa forma, a “ação” moral não está ligada somente aos atos relacionados a uma 

regra, lei ou valor, mas implica também: 

 

uma certa relação a si; essa relação não é simplesmente “consciência de si”, mas 

constituição de si enquanto “sujeito moral”, na qual o indivíduo circunscreve a parte 

dele mesmo que constitui o objeto dessa prática moral, define sua posição em 

relação ao preceito que respeita, estabelece para si um certo modo de ser que levará 

como realização moral dele mesmo; e, para tal, age sobre si mesmo, procura 

conhecer-se, controlar-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-se, transforma-se (Foucault, 

1998, p. 28). 

  

Foucault, assim, ressalta que a ação moral está ligada não apenas a regras, mas 

também à constituição de si como sujeito moral, ainda que essa constituição esteja 

estritamente vinculada aos modos de subjetivação, à ascética e às práticas de si que a 

sustentam. Não seria possível, portanto, separar a ação moral das atividades sobre si; elas 

seriam indissociáveis. 

Para resumir, pode-se dizer que a subjetividade é constituída pelas diferentes formas 

de apropriação de suas vivências pelo sujeito, pela história, pelas experiências e verdades 

circundantes, pela estrutura social, pela cultura em que o sujeito se insere, pelos 

atravessamentos aos quais ele se expõe. Esses vieses incidem sobre seus modos de 

subjetivação.  

O termo modos de subjetivação, tal como empregado por Foucault, aparece em 

publicações como História da Sexualidade II e Ditos e escritos V, sempre se referindo a 

grandes extensões de terra (o Ocidente, por exemplo), à história (diferentes épocas como a 

Antiguidade e a Modernidade), a grandes coletivos de indivíduos. O termo abarca noções 

caras ao filósofo, tais como cuidados e práticas de si, consciência de si e conjunto prescritivo 

ou código moral.  

Nessa linha foucaultiana, Ferreira Neto (2004, p.116) toma de empréstimo o termo. 

Emprega-o para citar um modo que se tornou hegemônico na contemporaneidade, o modo de 

subjetivação dominante a que poderíamos chamar de modo individualizado, um conjunto 

identificado, fechado, interiorizado, construído, fundando-se em processos sociais e 

históricos desde os gregos, passando pelo Cristianismo, até chegar à Modernidade. 

Emprego o mesmo termo num sentido mais restrito, referindo-me às mulheres presas 

da APAC. Considero que modos de subjetivação têm a ver com a com as práticas que as 
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constituem como sujeitos, com seus padrões de verdades, com as descrições de si próprias, 

suas ações, valores, códigos morais e experiências, com as formas como são objetivadas, com 

as regras que as regem, com as interdições, proibições, coerções às quais se sujeitam ou não, 

com as práticas e cuidados de si adotados, com as vinculações que criam (relativas a si 

próprias, ao outro e à sociedade). Enfim, refiro-me ao contexto prisional, vendo o dispositivo 

“prisão” como um elemento produtor de novos modos de subjetivação e de ruptura na vida 

das mulheres presas na APAC, meu objeto-sujeito de conhecimento.  
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia é, pois, uma disciplina 

instrumental a serviço da pesquisa; nela toda 

questão técnica implica uma discussão teórica 

(Martins, 2004, p. 291).  

 

4.1. A pesquisa qualitativa 

 

A fim de apreender o objeto deste estudo (os modos de subjetivação de mulheres 

encarceradas), a opção metodológica foi a de realizar uma pesquisa qualitativa. De acordo 

com Martins (2004), esse tipo de investigação se caracteriza por seu interesse em analisar 

microprocessos que ocorrem nas ações sociais individuais e grupais. Ele é um trabalho 

artesanal no qual intuição e imaginação são importantes. 

Para Minayo (1994), a pesquisa qualitativa lida com objetos de estudo que não podem 

ser quantificados, isto é, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (p. 

21-22). Para essa pesquisadora, tal tipo de investigação se desenrola de acordo com um ciclo 

que envolve uma fase exploratória, o trabalho de campo e o ordenamento do material 

recolhido em campo.  

A fase exploratória interroga sobre o objeto, as teorias que possibilitam apreendê-lo, 

os pressupostos adotados, a adequação do método e a operacionalização possível, tendo em 

vista o levantamento das informações para o trabalho de campo. Essas atividades 

correspondem aproximadamente à elaboração do projeto de pesquisa. Neste caso, a fase 

exploratória deste trabalho incluiu as pesquisas que realizei anteriormente (Andrade, 2001a; 

2001b) sobre a atuação do psicólogo na área do direito penal e sobre os impasses da 

reintegração social do egresso do sistema penitenciário. Incluiu também o estudo de obras 

clássicas sobre a prisão como as de Goffman (1961) e de Foucault (2010). E ainda, a decisão 

por priorizar o referencial teórico foucaultiano para o estudo, com a adoção dos conceitos de 

sujeito, discurso, poder, subjetividade e modos de subjetivação. Ainda nessa fase, decidi 

colocar o foco na mulher presa e, consequentemente, estudei a situação da mulher no Brasil e 

em Minas Gerais, a legislação nacional sobre crimes e aprisionamento e a situação atual do 
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sistema prisional brasileiro. Elaborei um formulário para obtenção de dados socioeconômicos 

das presas (Apêndice 1). Finalmente, a primeira fase levou à definição do objetivo geral da 

pesquisa, o de conhecer os modos de subjetivação de mulheres encarceradas e à decisão 

metodológica de trabalhar sobre o discurso dessas mulheres. Ainda nessa fase foram feitos 

contatos com a SEDES e com o PRESP de Belo Horizonte, a fim de obter autorização para 

pesquisar no Complexo Penitenciário Estevão Pinto (PIEP), e com a Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APAC) feminina da cidade de São João del-Rei – MG
13

. As 

exigências da secretaria estadual e dos comitês de ética exigiram de mim tempo e muitas 

conversas burocráticas que protelaram a pesquisa. Por fim, a opção mais apropriada foi a de 

realizá-la somente na APAC.  

O trabalho de campo, segunda fase da pesquisa qualitativa, tal como definida por 

Minayo (1994, p. 26), consiste no recorte empírico da construção teórica elaborada no 

momento. Essa etapa combina entrevistas, observações, levantamentos de material 

documental, bibliográfico, instrucional etc. É um momento prático em que se confirmam ou 

se refutam hipóteses e se obtém material para uma construção teórica. Nesta pesquisa, o 

trabalho de campo valeu-se de anotações em diário de campo, coleta de dados 

socioeconômicos, oficinas de estética e observações in loco. 

A terceira fase, como definida por Minayo (1994), é a do tratamento do material 

obtido em campo. Ela inclui a ordenação das informações obtidas, sua classificação e a 

análise propriamente dita (p. 26). A minha opção teórico-metodológica foi a de trabalhar com 

a análise do discurso como forma privilegiada de tratamento do material recolhido. O trabalho 

de campo e o tratamento do material nele obtido são tratados nos subtítulos que se seguem. 

 

4.2. As oficinas, as observações e o diário de campo 

 

O quadro teórico que adotei aponta a obtenção de discursos das presas como a 

principal forma de se ter acesso às suas subjetividades e a seus modos de subjetivação. Quis 

conhecer as práticas que as constituíram e as enunciações que as objetivaram como  sujeitos. 

                                                           
13

 Inaugurada em 09/06/2011 a unidade feminina da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC) em São João del-Rei é administrada pelo Conselho da Comunidade da comarca de São João del-Rei e 

pelo Programa de Custódia, Reintegração e Assistência ao Recuperando do Governo de Minas (Curar). Existem 

seis APACs femininas no Brasil, sendo que a de São João del-Rei recebe também presas provisórias 

(informações obtidas em http://www.tjmg.jus.br).  
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Quis saber como e se elas se submeteram à prisão. Perguntei sobre as regras que as regem e a 

seus discursos e sobre os jogos de verdade que desenharam suas subjetividades. Quis saber a 

respeito das interdições, proibições e coerções às quais estavam sujeitas, sobre os cuidados de 

si, sobre os seus vínculos sociais. Quis ouvir o que falavam, explicitamente ou de forma 

difusa, a respeito dos aparelhos prescritivos das prisões. Quis ter acesso a seus códigos 

morais, a seus princípios de conduta e a seus valores. Quis saber sobre suas sujeições e 

transgressões, sobre suas práticas de si, frente às obrigações e proibições às quais estavam 

sujeitas.  

Optei por obter o discurso das mulheres presas oferecendo a elas e à instituição 

oficinas de estética, dispositivo diretamente relacionado ao cuidado de si. Minha oferta foi 

bem recebida pela instituição, que viu na execução dela uma contrapartida à permissão dada a 

mim de lá pesquisar, e pelas presas, que se interessaram pela atividade. Assim, vali-me de 

experiências prévias com oficinas e com cuidados estéticos, podendo ainda articular o 

trabalho de campo ao referencial teórico. 

Adotei as formulações de Afonso (2000), que considera “oficina” como um trabalho 

estruturado com grupos, independente do número de encontros, sendo focalizado em torno de 

uma questão central que o grupo se propõe a elaborar, em um contexto social (p. 9). A 

oficina envolve o sujeito como um todo, nas suas formas de pensar, sentir e agir. Também 

traz à tona significados afetivos e vivências atinentes ao tema trabalhado.  

Afonso (2003) destaca que um grupo é um conjunto de pessoas unidas por objetivos e 

ideais comuns que as interligam. Porém, mesmo com objetivos compartilhados elas mantêm 

sua individualidade. Nos grupos, elas reconhecem seu lugar e veem suas diferentes relações e 

papeis sociais, por intermédio dos quais elas se constroem como sujeitos.  

 

O grupo é o contexto onde se pode reconstruir e criar significados bem como 

revivenciar situações e relações traumáticas sob a luz das relações grupais. No 

grupo, é possível elaborar essas experiências, através da troca de informações, da 

produção de insight, da identificação, das reações em espelho e da rede 

transferencial (Afonso, 2000, p. 17-18).  

 

Meu trabalho de campo consistiu em três encontros seguidos, na APAC de São João 

del-Rei, com “recuperandas” do sistema fechado
14

. O primeiro encontro se pautou na 

                                                           
14

 Na APAC feminina em questão existem duas modalidades de cumprimento de pena: o sistema fechado e o 

semi-aberto. No fechado estão mulheres reclusas que só podem sair com a determinação judicial. No semi-

aberto, estão as que trabalham durante um período do dia e dormem na instituição. Essas tiveram progressão de 
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explicação da pesquisa e de seus objetivos. Apresentei-me como pesquisadora e as convidei 

para participarem das oficinas. Com base no acordo firmado nesse encontro, 25 presas se 

interessaram em participar e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Isso 

possibilitou o início das oficinas no dia seguinte. Não houve qualquer tipo de gravação do 

primeiro encontro, mas garanti a memória dele com anotações no diário de campo. 

Gravei, com o consentimento tácito das presas e da instituição, em vídeo/áudio, o 

segundo e terceiro encontros. No segundo, assim que cheguei à instituição, as “recuperandas” 

se mobilizaram para organizar o espaço, as mesas e cadeiras. Sentaram-se com a atenção 

voltada para mim, entreguei-lhes o cadastro sócio-econômico (Apêndice 1) para preencherem, 

organizei o material para a oficina e posicionei a câmera. No momento em que todas 

terminaram, disse-lhes que queria conhecer cada uma e gostaria que se apresentassem. Eu 

própria me apresentei de forma detalhada, dizendo sobre minha idade, moradia, estudos, meus 

desejos e planos para o futuro. Pedi-lhes que fizessem o mesmo. Iniciaram com certa timidez, 

apontavam uma para as outras, pedi a algumas diretamente que se apresentassem, outras 

disseram somente o nome.  

Após a apresentação, nesse segundo encontro, iniciei as oficinas intituladas “Oficinas 

de Estética: o cuidado de si e o cuidado com o outro” (Apêndice 2). Na primeira, “Cuidados 

com a pele”, trabalhamos com pele facial. Entreguei a elas um roteiro (Apêndice 3) e 

conversamos sobre dicas de cuidados. Disponibilizei produtos (gel de limpeza, algodão, 

esfoliantes, máscaras, hidratantes, tônico e filtro solar) e propus a realização de uma sessão de 

limpeza facial. Combinamos que uma faria a limpeza na outra, de forma que todas pudessem 

receber o cuidado. Expliquei como realizar todos os procedimentos: eu já os conhecia bem 

por ter feito um curso a respeito e por praticá-los. Conforme iam aparecendo dúvidas relativas 

aos procedimentos, à pesquisa ou a meu respeito, ia sanando-as aos poucos. Quando quase 

todas já haviam terminado, iniciei o momento de refletir sobre a oficina (não aguardei mais 

em decorrência do tempo restrito). Incitei algumas perguntas-temas e pedi que comentassem: 

cuidado com elas dentro da instituição, cuidado com o outro dentro e fora da instituição e 

relações familiares. O último tema causou bastante comoção. Encerramos por causa do 

horário do almoço e algumas perguntaram se poderíamos continuar no próximo encontro, 

                                                                                                                                                                                     
regime, isto é, saíram do sistema fechado para o semi-aberto. As “recuperandas” dos sistemas diferentes não têm 

contato direto umas com as outras, mas apenas com as colegas do mesmo sistema. 
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tendo como resposta meu sim. Convidaram-me para o almoço e aceitei. Desliguei a câmera de 

forma que essa continuidade não foi filmada.  

Na hora do almoço realizei mais observações da instituição, anotadas no diário de 

campo: todas participam das orações cristãs (pai-nosso, ave-maria), em voz alta, de mãos 

dadas e cantam uma canção ao som de palmas. Eu, como convidada, fui servida primeiro. As 

responsáveis pelo Conselho de Sinceridade e Solidariedade - CSS
15

 me direcionaram para 

onde deveria me assentar (sala da instituição e não no refeitório) e me entregaram os talheres 

(garfo e faca). Durante o almoço, as conversas de algumas delas ofereceram um feedback 

positivo da oficina e teceram comentários sobre a importância de se desenvolver um trabalho 

desse tipo na APAC, principalmente para “quebrar” a rotina. Ao terminar o almoço, despedi-

me delas, prometendo voltar no dia seguinte.  

No terceiro encontro, iniciei a segunda oficina, na qual propus os cuidados com os 

cabelos, seguindo os mesmos procedimentos da primeira: entreguei-lhes um roteiro 

(Apêndice 4) e conversamos sobre os cabelos e os cuidados que poderiam ser adotados até 

mesmo dentro da instituição. Disponibilizei alguns produtos (máscara capilar, babosa e óleo 

de tutano) e as incitei à prática de hidratação capilar, na qual uma cuidaria dos cabelos da 

outra e vice-versa. Expliquei como deveriam proceder e uma das “recuperandas” me pediu 

que fizesse a hidratação de seus cabelos. Atendi a seu pedido e, conforme iam aparecendo 

dúvidas das outras, eu respondia. Quando quase todas haviam terminado abri espaço para 

aquelas que quisessem dizer mais alguma coisa sobre o que fora tratado na oficina anterior, 

sobre o tema da família, visto que algumas haviam perguntado se teriam oportunidade 

posterior. Porém, ninguém mais quis falar no assunto. Ainda deixei em aberto para caso 

alguém quisesse falar depois. Iniciei as reflexões com as perguntas-temas: as regras dentro da 

APAC, prisões, sociedade, vida dentro e fora da instituição.  

Nesse dia achei que as mulheres estavam mais contidas, com expressão mais fechada e 

triste, se comparadas aos outros encontros. Aos poucos, com as conversas, percebi que isso 

ocorria por dois motivos: primeiro, porque houve algum tipo de transgressão com relação às 

normas no dia anterior (gritaria, falatório em horário inapropriado) que afetou as outras 

“recuperandas”. Segundo, a chegada de uma nova mulher, usuária de drogas e irmã de uma 

das internas, na madrugada, antes da oficina. Nos discursos, apareciam os problemas 

                                                           
15

 Existe um conselho formado pelas próprias “recuperandas”, dentro da APAC, chamado CSS (Conselho de 

Sinceridade e Solidariedade), responsável pela manutenção, organização e disciplina institucionais, com 

organização política em que há a nomeação de presidente, vice, tesoureiro e secretários. 
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vivenciados que afetavam o grupo. Quando terminamos as reflexões e ninguém mais se 

prontificou a falar, encerrei com meus agradecimentos e expectativas. Novamente fui 

convidada para o almoço que seguiu o mesmo ritual do dia anterior, porém contando com a 

participação, pela primeira vez, da gerente da APAC. Durante o almoço apareceram muitas 

curiosidades a respeito da minha vida particular e o reforço do feedback positivo.  

É importante ressaltar informações sobre os encontros: não houve nenhuma 

participação de dirigentes (corpo administrativo) da APAC e, no momento das oficinas, estive 

sozinha com as “recuperandas” na instituição. Elas mesmas providenciavam algumas coisas 

que precisei, como tomada, extensão, água, almoço, etc., principalmente as mulheres que 

compunham o CSS, que tiveram participação efetiva nas oficinas. Deixei claro para todas que 

poderia participar quem quisesse e que não seria obrigatório falar sobre os temas propostos. 

Mais especificamente, combinamos somente que uma deveria fazer o procedimento na outra; 

porém, no segundo dia de oficina, algumas fizeram o procedimento, mas não quiseram que 

ele fosse feito nelas. Foi uma escolha pessoal. Deixei a cargo delas a condição das oficinas e 

como se organizariam para falar. Procurei não impor nada, comportando-me como mediadora 

das falas.  

Paralelamente às oficinas, as observações forneceram informações sobre o lugar onde 

aquelas mulheres se encontravam: as características da instituição, as condições prisionais, a 

situação de ócio ou de ocupação, a forma como elas se apresentaram para as oficinas, entre 

outras. O diário de campo foi um dispositivo adequado para o registro dessas observações. 

Instrumento etnográfico por excelência, ele também gera um discurso e, portanto, é outra 

fonte para as análises. Não tive como objetivo a realização de um estudo etnográfico nem 

tempo hábil para tanto, mas pude usufruir parte das vantagens desse método, aproximando-me 

de uma “descrição densa” do meu objeto de estudo. Nesse sentido, meu diário de campo foi 

um apoio.  

Segundo Geertz (1989), a “descrição densa” requer lidar com estruturas conceituais 

múltiplas e complexas, justapostas e enlaçadas entre si, concomitantemente estranhas, 

irregulares e inexplícitas. Essas estruturas são estabelecidas a partir de entrevistas com 

informantes, observação de rituais, dedução de termos de parentesco, traçado de linhas de 

propriedade, censo doméstico, diário de campo. Fazer etnografia é como tentar ler (...) um 

manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 

comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com 

exemplos transitórios de comportamento modelado (p. 7). 
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Além das observações sobre o almoço, que já descrevi, algumas outras valem a pena 

serem relatadas: as presas não se apresentaram com uniformes e sim com suas próprias roupas 

ou com as que a instituição arrecada por meio de doações. Algumas usavam crachás de 

identificação com seus nomes, porém não todas. Dormiam em quartos compartilhados com 

beliches, todos bem limpos e organizados. Existia um quarto separado, longe dos outros, para 

as presas provisórias ou recém-chegadas à instituição. Há uma sala para recepção dos 

visitantes, com sofá e uma mesa, e um espaço que é utilizado como sala de aula, 

desenvolvimento dos trabalhos de artesanato, crochê e bordado, convivência e refeitório. 

Nesse espaço existem mesas, cadeiras, estante de livros e um quadro branco. As oficinas 

foram realizadas ai. Há, ainda, um espaço ao ar livre onde estão os tanques para lavarem suas 

roupas. Nas paredes há vários “lembretes” pregados com prescrições do que se pode ou não 

fazer. As “recuperandas” circulam livremente dentro de todo esse espaço institucional e nele 

realizam suas atividades (tarefas domésticas, trabalho e lazer).  

As 25 “recuperandas” que participaram das oficinas se expressaram como um grupo, 

suas falas vieram formar os corpora discursivos desta pesquisa.  

 

4.3. A análise dos discursos das “recuperandas”: a busca pelos modos de subjetivação 

 

As falas transcritas, obtidas nas oficinas, foram tratadas por meio da análise do 

discurso e, junto a observações e anotações de diário de campo, permitiram descrever os 

modos de subjetivação das presas. De acordo com Gill (2002), existem diferentes abordagens 

em análises do discurso. No entanto, elas compartilham a rejeição da noção realista de que a 

linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma 

convicção da importância central do discurso na construção da vida social (p.244). 

Acrescento: a linguagem é importante também na constituição do sujeito. 

Acompanhando Foucault (1996, p. 8), adotei a definição de discurso como realidade 

material de coisa pronunciada ou escrita. São discursos as falas das mulheres encarceradas e 

sua análise requer a consideração da formação discursiva em que surgiram, isto é, a 

investigação do conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma determinada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa. 

(Foucault, 1987, p. 136). Os discursos das “recuperandas” estão sujeitos a certo contexto, 

formado pelas regras institucionais, pelo espaço da APAC, pelo tempo da pena, pela condição 
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de reclusão, pelas histórias das mulheres, pela região de São João del-Rei e entorno, entre 

outras determinações.  

Ao ler cuidadosamente as transcrições das oficinas observei uma serie de repetições, 

jargões e rótulos, o que me levou a recorrer ao conceito da langue de bois, proposto por 

Courtine (2006) para a análise do discurso. De acordo com Charaudeau & Maingueneau 

(2004) langue de bois é “uma linguagem estereotipada, própria da propaganda política, uma 

maneira rígida de se exprimir que usa clichês, fórmulas, slogans, e reflete uma posição 

dogmática, sem relação com a realidade vivida” (p. 305). Vali-me também desse conceito 

para realizar minhas análises.  

Para proceder à análise e responder às questões desta pesquisa, inspirada em proposta 

de Machado (2008), adotei alguns procedimentos: 

a) Construí e reconstruí o corpus de minha pesquisa, que é composto pelas falas 

obtidas nas oficinas, transcritas. Para a construção do primeiro corpus (Apêndice 5), assisti 

quinze vezes ao vídeo gravado na instituição, com 4h 13’ 46’’. Anotei em folha de papel os 

minutos e segundos das passagens relevantes, de acordo com meus objetivos e referenciais 

teóricos. Embora todas as 25 participantes da oficina tenham realizado as atividades de 

estética, nem todas quiseram falar ou falaram muito pouco. Durante as oficinas ocorreram 

falas e cenas simultâneas, o que dificultou uma transcrição literal, pois havia partes 

impossíveis de serem entendidas. Assim, selecionei trechos que pudessem responder às 

minhas indagações. Com base nas anotações, montei um novo vídeo com 1h 57’ 20’’. 

Transcrevi esse novo vídeo, o que resultou no meu primeiro corpus.  

b) Li repetida e cuidadosamente esse conjunto de falas, abraçando o preceito 

etnográfico de tornar opaco o que antes me parecia transparente. Procurei repetições, 

contradições, rupturas, lacunas, pontos obscuros, falas de si e do outro, discursos sobre a 

instituição, descrições sobre a convivência e relação do grupo, os enlaces e privilégios das 

presas dentro e fora da APAC. Nesses momentos, lendo e relendo o material, procurei os 

modos de subjetivação.  

c) Considerei o contexto de enunciação das falas: as determinações sociais, históricas, 

políticas e geográficas, as características da instituição APAC, a minha implicação como 

psicóloga, estudante e pesquisadora, os diferentes momentos das oficinas, a transversalidade 

do Conselho de Sinceridade e Solidariedade, formado pelas “recuperandas”, e a constituição 

de um grupo no decorrer das oficinas. Refleti sobre as falas, contrapondo-as à situação vivida 

pelas mulheres brasileiras e mineiras, na atualidade. Considerei a posição de reclusão das 
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mulheres que participaram da oficina e a minha própria posição e tentei ler os efeitos 

recíprocos gerados. 

Recorri às informações socioeconômicas sobre as entrevistadas, coletadas por meio do 

formulário socioeconômico (Apêndice 1), cujos resultados são apresentados a seguir. Das 25 

“recuperandas” que participaram das oficinas, 20 delas responderam ao questionário 

socioeconômico. Entre elas, 14 são naturais de São João del-Rei (SJDR), três de Barroso, 

município situado a cerca de 36 km de SJDR, uma de Prados, situado a cerca de 29km de 

SJDR, uma de Barbacena, a 60km de SJDR e uma do estado do Paraná.  

 

Tabela 1: Idade das participantes das oficinas 

Faixa de Idade N 

20 – 26 

27 – 33 

34 – 40 

41 – 47 

+ de 48 

4 

8 

3 

4 

1 

N 20 

 

A Tabela 1 apresenta as idades das participantes em faixas etárias. Observa-se que a 

maioria tem até 33 anos.  

Com relação à escolaridade, nove delas têm o ensino fundamental incompleto, cinco 

tem o ensino médio incompleto e seis ensino médio completo. Excetuando as seis que já 

completaram o ensino médio e as recém-chegadas à instituição, as outras estão estudando.  

Questionadas sobre o trabalho que realizam na APAC, 13 responderam que se 

dedicam a artesanatos (crochê, objetos decorativos, almofadas, costuras, pinturas e bordados 

com miçangas) e quatro identificam como trabalho suas funções no CSS. Todas participam da 

limpeza e manutenção da casa e cuidam de seus bens pessoais (lavar roupa, arrumar cama, 

etc.).  

Como medida da situação econômico-financeira das mulheres, indaguei se elas 

tinham, na casa onde moraram anteriormente à prisão, fogão, geladeira, filtro de água, ferro 

elétrico, liquidificador, televisão e aparelho de som. Metade das respondentes tinham todos os 

sete itens; dentre as restantes, duas tinham seis deles, cinco tinham cinco e três tinham três.  
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d) Perguntei sobre o que articulou o discurso das encarceradas e que ganhos possíveis 

elas esperavam ao me concedê-lo. Observei falas suscitadas pelo desejo de me agradar e 

acabei dando especial atenção àquelas estereotipadas (langue de bois ou língua de madeira). 

e) Selecionei outros marcadores ou pontos de referência para as análises, além da 

langue de bois. Eles me ajudaram a buscar, na língua, respostas às minhas questões de 

pesquisa: usei menções a “antes” e “depois” da prisão e termos como “sempre”, “nunca”, 

“hoje”, que me remeteram aos diferentes modos de subjetivação. Esses marcadores e 

numerosas leituras do primeiro corpus levaram-me a privilegiar o discurso de sete mulheres 

que participaram de forma mais incisiva nas oficinas. Construí assim meu segundo corpus 

(Apêndice 6). Nessa seleção foram incluídas interlocuções “anônimas”, cuja autoria não foi 

identificada, pois, durante a oficina, eu havia posicionado a câmera para aquela que proferia 

seu discurso sendo, assim, impossível identificar a autoria dos comentários paralelos. Várias 

leituras do segundo corpus, formado basicamente pelo discurso das sete mulheres 

selecionadas, permitiram-me chegar a informações pertinentes ao meu objeto de pesquisa. 

Esse material poderia ser apresentado de diversas formas, neste trabalho. Decidi por 

apresentar os sete discursos individualmente, dando às mulheres nomes fictícios, a fim de 

preservar suas privacidades. Fiz uma pequena apresentação de cada uma, descrevi pontos que 

me chamaram a atenção em suas falas, considerando o referencial teórico, e, posteriormente, 

revelei fragmentos de seus discursos.  

f) Atenta aos preceitos de Foucault (1987), evitei interpretar excessivamente, buscar 

estruturas profundas ou manifestações inconscientes.  

g) Contrapus continuamente as enunciações das sete presas ao contexto em que suas 

falas foram produzidas, procurando articular texto e contexto. 

h) Busquei chegar a uma descrição sistemática dos discursos analisados, conservando 

as disparidades, as heterogeneidades, as contradições e às ranhuras dos enunciados, a fim de 

escrever sobre o discurso das sete mulheres e, de certa forma, reescrevê-los. Cheguei assim a 

outro discurso, de minha autoria, sobre os modos de subjetivação de mulheres aprisionadas.  

 

 

4.4. Os cuidados éticos adotados 

 

O projeto desta pesquisa foi submetido ao Conselho de Ética da Universidade Federal 

de São João del-Rei em 08/2014, protocolo CEPES 022/2014. Cópia do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado às oficinantes, encontra-se no Anexo 

desta dissertação.  
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5. RESULTADOS 

 

 

Para tratar as informações que obtive na APAC feminina de São João del-Rei, 

reportei-me aos conceitos de Goffman (1961), da teoria foucaultiana e da análise de discurso. 

Considerei a situação da mulher e do sistema prisional no país e a legislação brasileira. Com 

essas teorias e informações, focalizei meu objeto de estudo que são os modos de subjetivação 

das mulheres aprisionadas. Por exemplo, a partir de Goffman, verifiquei que o centro de 

reintegração estudado, em acordo com a legislação nacional, apresenta características de 

instituição total: submissão dos sujeitos às prescrições, regras, horários e rotinas; junção dos 

diferentes aspectos da vida do indivíduo (habitação, trabalho e lazer). Noções foucaultianas 

como poder disciplinar, controle coercitivo, repressão, punição, vigilância, jogos de verdade, 

docilização dos corpos, modos de subjetivação e instâncias de objetivação foram úteis para 

analisar e descrever a prisão e o discurso das mulheres nela detidas. 

Observei que, nos discursos enunciados, as “recuperandas” (designação preconizada 

na instituição, como se viu) comumente se valeram da langue de bois, língua de madeira 

(Courtine, 2006). Isso me permitiu detectar as interdições sobre os discursos delas. De fato, o 

que falam está cerceado pelo controle que determina o que pode ou não ser dito (Foucault, 

1996). Verifiquei também que, nas oficinas, aparecem discursos prontos a respeito da 

instituição, jargões utilizados por muitas mulheres. Há igualmente discursos acerca de colegas 

recuperandas, uma falando da outra ou pela outra: são expressões da subjetividade, 

construções de modos de subjetivação de si e do grupo.  

Analisando os discursos das mulheres que participaram da oficina, busquei saber como 

elas se constituem como sujeito na condição de aprisionamento, cerceadas do convívio em 

sociedade e sob o controle de prescrições e regras. Procurei pelos modos de subjetivação 

possíveis, diante da situação de ruptura e reconstrução de si, dentro das possibilidades que o 

cárcere e a instituição proporcionam.  

Com a aplicação do questionário socioeconômico pude obter alguns dados 

qualitativos, apontando suas subjetividades: quando questionadas sobre as habilidades que 

possuíam, todas as 20 respondentes revelaram saber escrever, varrer, cozinhar, lavar e passar 

roupas, 19 ler, ensinar e tomar conta de criança, 16 plantar e cuidar de animais, 15fazer doces, 

10 jardinagem, oito pintar paredes, sete bordar, seis pintar quadros, cinco trabalhos de 
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eletricista, três construir, trabalho de bombeiro e cerâmica, uma esculpir e soldar. Outras 

habilidades foram mencionadas: trabalho de cabeleireira, magarefe, desenho, cuidadora de 

idosos, costura e manicure.  

Uma das perguntas abertas foi sobre o que gostam de fazer. As respostas foram 

variadas. Citadas por quatro presas havia: “ajudar ao próximo” (que entendi ser langue de 

bois); cozinhar apareceu várias vezes como atividade predileta, assim como ver televisão 

(novela, filme), trabalhar, ir à igreja ou rezar, dormir, arrumar cabelo e unha. Outras 

atividades ainda foram mencionadas: escrever, ir a festas, acampar, andar de bicicleta, fazer 

doce, atividade física, etc. Outra pergunta era sobre o que gostariam de aprender, o que 

remeteu a sonhos e planos. As respostas foram: artesanato, cabeleireiro, manicure/pedicure, 

depilação, maquiagem, costura, bordado, esculpir, cerâmica, pintura em tela, pátina de 

móveis, dançar, cantar e aperfeiçoar-se na cozinha. Nas respostas obtidas percebi que elas não 

estão fechadas para o mundo fora da instituição. Essas mulheres constroem modos de 

subjetivação baseados no futuro que almejam ter. 

Apresento, a seguir, fragmentos dos discursos das sete mulheres, precedidos por uma 

pequena apresentação de cada uma delas. Eu as nomeei: Amanda, Vera, Sandra, Mírian, 

Alícia, Giovana e Márjore. Os fragmentos foram selecionados depois de repetidas leituras das 

transcrições das falas nas oficinas (Apêndices 5 e 6) e levando em conta, continuamente, o 

referencial teórico adotado.  

 

5.1. Amanda  

 

Na APAC a cerca de cinco dias, Amanda é natural de São João del-Rei, tem 43 anos, 

6ª série incompleta e três filhos. Anteriormente havia sido internada na APADEQ
16

, em 

decorrência de problemas com álcool e drogas. Sua profissão era a de diarista.  

Amanda se apresenta durante a oficina, em vários momentos, como o sujeito cômico 

(Travaglia, 1990), ou seja, como alguém que expressa sua inadequação com as normas 

instituídas de tal forma que provoca o riso das outras. O discurso desse tipo é uma forma de se 

inserir no grupo e ser aceita por ele. Mesmo com pouco tempo de reclusão ela se destaca 

falando e se expondo mais que outras institucionalizadas há mais tempo.  

                                                           
16

 A Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos (APADEQ) é uma organização sem fins 

econômicos, sem conotação política ou religiosa, de caráter assistencial, filantrópico, educativo e científico.  
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Ela se depara logo na chegada com as normas, regras e prescrições que lhe são 

transmitidas e impostas. Em sua fala é possível perceber o impacto causado pelas imposições 

que a disciplinam institucionalmente. Por meio do poder disciplinar, ela é ensinada e 

conduzida a se comportar da maneira adequada e a obedecer às regras. Por exemplo, logo 

aprende, com dificuldade, que deve esperar o horário de fumar. Nesse contexto, é possível 

apreender as objetivações sofridas por Amanda, que se torna um objeto para a instituição que 

visa moldá-la e transformá-la em “outro sujeito”, mudando sua subjetividade, oferecendo ou 

retirando possibilidades, a fim de que possa retornar em breve ao convívio social. 

Amanda revela sua história familiar e em seu discurso mostra sua subjetividade. Fala 

acerca da mãe, dos irmãos e dos filhos, mostrando-se muitas vezes confusa e com sentimentos 

ambivalentes. Ela diz e se contradiz algumas vezes, expõe suas emoções, ri e chora. Essas 

expressões demonstram a fragilidade em que se encontra no momento de ruptura com a vida 

em liberdade.  

Ela traz em seu discurso as vivências complicadas e marcantes com a mãe e os irmãos: 

ressente-se da falta de apoio e de atenção. Culpa a si mesma por estar reclusa, mas, deixa 

claro que as influências familiares se refletem na sua situação atual. Diz não ter motivos para 

gostar da mãe e não vê mudança para isso, nem com o passar do tempo. Diz ter encontrado o 

carinho e cuidado que esperava receber da mãe em uma terceira pessoa, chamada Cida, em 

quem identifica qualidades que queria ver na mãe. Amanda deseja que a mãe a entenda, mas 

diz precisar da ajuda de outras pessoas para compreender seu problema. Nos momentos finais 

da oficina, ela se retrata do depoimento negativo sobre a mãe, dizendo-se arrependida do que 

dissera antes, mudando seu discurso. 

Amanda relata uma relação complicada com os filhos, que credita a seus próprios 

comportamentos, e diz desejar resgatar o convívio com eles. Expõe bons sentimentos e 

expectativas para essa relação. Ela fala dos seus princípios de conduta e se coloca como 

exemplo mal sucedido para os filhos. Adota um código moral de preservação e proteção 

deles, para que não se exponham às drogas e ao crime.  

Ainda no campo das subjetivações, ela discursa sobre os sonhos para o futuro: o que 

espera quando sair da instituição. Esse discurso, apesar de se remeter ao futuro, diz sobre o 

que é importante para ela hoje, no presente, e, portanto, provém do seu modo de subjetivação 

no momento.  

Seu discurso estampa as relações que vem estabelecendo na instituição. Chama de 

amigas as outras “recuperandas”, diz que gosta de todo mundo e se coloca a disposição para 
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ajudar caso alguém precise. Ainda fala que só percebeu o estado degradante em que chegou à 

instituição quando se reconheceu em outra interna que, na madrugada do segundo dia da 

oficina, havia sido detida: “Porque a gente se vê [...] na outra pessoa”. O “outro” aparece 

como a possibilidade de um novo modo de subjetivação dentro da instituição. 

Seguem abaixo as falas selecionadas na análise do discurso de Amanda, em forma de 

fragmentos de discurso numerados.  

1) Amanda: – Meu nome é Amanda... é sou... [risos] [Amanda se movimento pela sala] 

Recuperanda anônima: – Onde você vai?  

 Amanda: – Já está gravando? [risos]. Meu nome é Amanda, estou aqui no presídio [risos].  

Recuperanda anônima: – Aqui não é presídio não!  

Recuperanda anônima: – É APAC. 

2) Amanda: – Nossa, ta tudo bão, ta tudo certo. Podia me dar uns remédios ai pra mim 

engordar. To muito seca [risos]. Eu to achando um máximo vê todo mundo assim, nossa 

senhora, balançando a bundona, pra lá pra cá [risos]. Eu acho um máximo [risos].  

3) Amanda: – O que ta pesando pra mim, é a questão do horário de cigarro. Eu fico nervosa 

[risos]. Eu fico irritada, choro, fico até trêmula. Porque, não! Mas não é agora! Não é a hora! 

Só tal hora. Aí eu fico nesse relógio [aponta para o relógio]. Esse relógio qualquer hora ele 

vai sair correndo de mim [risos geral]. Eu fico secando, eu falo: Oh meu Deus do céu... dá 

vontade de chegar e fazer assim no ponteiro [gira a mão como se tivesse adiantando o relógio] 

pra chegar o horário pra eu fumar. 

4) Amanda: – As regras... as regras. Porque a gente vem da rua, do mundo diferente, um 

mundo que é nosso. A gente faz o que a gente quer. Fuma a hora que quiser, senta no chão, 

grita, fala palavrão, briga, discute. E aqui tem as regras. E... como seria se não tivesse as 

regras aqui dentro? Aqui não é a rua lá fora não, estamos aqui dentro.  

5) Amanda: – To me sentindo muito bem porque to rodeada de amigas, graças a Deus né? São 

muito companheiras me ajudam assim em tudo aquilo que eu precisar, me dão opiniões 

quando eu sei, não sei o que é certo o que é errado elas me dão instruções. 

6) Amanda: – A minha mãe nunca foi meu ponto... de apoio, não não, nunca pude contar não. 

Muito pelo contrário. Sempre muito criticada por ela, faltava proteção dela e, e meus irmãos 

tinha todo o apoio. Eu sou revoltada... com ela. Re-vol-tada é a palavra. Então é... a questão 

d’eu estar aqui dentro, minha culpa, minha culpa, somente minha culpa. Não! Mas eu admito. 

Eu preferiria até que ela nem viesse... me ver, porque aqui dentro ta fal, ta sobrando tempo pra 

mim meditar... é... tudo, a respeito dela, principalmente. Então a presença dela me faz mal. 
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7) Amanda: – Eu posso ficar aqui 10 anos, mas os problemas vão ta o mesmo, a não ser que 

morrer todo mundo, mas os problema lá [na casa onde morava] vai continuar os mesmo. E eu 

sou a cruz, eu que tenho que carregar a cruz, eu sou a cristo da casa. Uma vida toda foi assim. 

Eu sou revoltada, digo novamente... porque eu sempre fui a cruz pesada que eles [família] fala 

que eu sou. Eu dentro da minha casa eu incomodo, eu não posso entrar na minha casa. 

Quantas vezes... eu fui pra casa do outro dormir, eu ficava pra rua o dia inteiro pra não ficar 

em casa. Eu chegava e falava: já chegou o troço ai olha, como se eu fosse uma, não, não é 

bem assim não.  

8) Amanda: – Eu não consigo mentir falar assim minha mãe é tudo pra mim, não! Não é. Eu 

não, não sei quando isso vai acontecer, porque eu tenho várias marcas da vida, com os meus 

irmãos de... complô entre ela e eles, em cima de mim, paulada, vassourada, né? Dois batiam, 

um batia e dois, dois batiam e um segurava. Ela, na minha gravidez, do meu menino... que ta 

na Casa Lar, enquanto eu tava no chão ela me ajudou a dar chute. Eu estava esperando meu 

menino, então, eu não tenho motivos pra gostar dela não, não mesmo. Não pensa que eu 

ficando aqui, saindo, eu vou sair daqui e falar mãe eu te amo, duvido, está longe disso. Eu não 

consigo, eu não consigo porque eu não vejo mudança... nela. 

9) Amanda: – O que conta pra coroa [a mãe] é o dinheiro. Então, eu quero é a consideração. 

Eu quero que ela me enxergue, eu quero que ela me veja. E ela não consegue... fazer isso. 

Mas não me faz falta. O que ela não faz pra mim eu tenho uma senhora onde eu faço faxina 

que, nossa, representa tudo na minha vida, a dona Cida, que amo assim, de loucura de paixão. 

Ela não vai fazer nunca a vez da minha mãe, nem a coisa da minha mãe, que é uma palavra 

que eu custo até falar, mãe, pra mim é difícil. Mas ela, o que a minha mãe não consegue me 

dar, não, nunca conseguiu, essa dona Cida ela faz tudo pra mim. 

10) Amanda: – Então... é... isso que eu queria dizer. Que bom que eu pude desabafar, mas pra 

finalizar, a minha mãe... pra mim não dá. Ela não vai mudar. Ela teria que... frequentar... 

[incompreensível], eu não sei, alguma coisa assim pra me entender. Porque se não for assim, 

complicado, ela não vai me entender nunca. 

11) Amanda: – Até foi bom, eu ta tendo essa oportunidade que eu falei que "a minha mãe que 

não sei o que que tem", não, essa noite eu perdi o sono, eu fiquei pensando, eu fiquei assim 

falando toda hora, mãe eu te amo, na mente. Eu descobri que eu a amo, assim, difícil tal, mas 

eu fiquei pensando... ontem que eu falei com tanta raiva, perdi, eu acho que eu perdi o sono 

não foi à toa essa noite, eu fiquei assim, sei lá, nossa, será que "mãe eu não quero visita”, “não 

quero", não, eu quero sim! Quero, quero, quero, quero. Possa demorar um tempo pra mim 
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falar pra ela eu te amo, porque eu quero falar assim... mesmo. Não quero forçar nada nada. 

Mas nossa, to vendo que não vai ser impossível. 

12) Amanda: – Então eu tenho, graças a Deus, eu tenho três filhos, pela minha incompetência, 

minha drogadicção, é... foi adotado. Hoje ele ta com [...] 5 anos, e eu to com meus dois com 

[...] 16 e 18 vai fazer minha menina agora. Então, pela que ela [mãe] nunca fez pra mim, o 

que eu posso eu faço pros meus filhos, não passo a mão na cabeça, não falo pra ele, não falo 

não, porque a gente não fala nada, se eles quiser entrar no mundo da droga, entra. Eu só falo 

com eles, dá uma olhadinha na sua mãe, olha a mãe de vocês como ficou... depois de uso, né? 

Porque eu sempre fui alcoólatra, meu problema maior é o alcoolismo, mas depois eu... juntei 

com tudo, com álcool, as drogas, onde minha vida ficou, nem sei, virou uma bola de neve, né?  

12) Amanda: – É... amo meus filhos, quero... é... o melhor pra eles, minha menina graças a 

Deus já formou, vai se formar esse ano, meu menino formou, vai começar o primeiro ano. 

Então ta todo mundo graças a Deus bem encaminhado. Eu agora tem que, eu agora quero dar 

o exemplo, eu quero ser exemplo, porque os meus filho quantas vezes falou comigo: mãe, 

tenho vergonha de ser seu filho. Nossa, isso dói não dói? Na hora que eu tava doidona eu não 

esquentava a cabeça não. Eu falava: ah, que beleza, você não gosta de mim nem eu de você. 

Assim mesmo que eu falava porque me doía, mas não tem que ser assim, porque doía ni mim, 

eu queria que eles sentissem um pouquinho da minha dor. Mas assim, nossa mãe do céu, 

meus amores, morro por eles, morro, morro por eles.  

13) Amanda: – Quando os meus filhos puderem, não sei se vai poder, vim me ver, agora vai 

ser diferente. Eles vão falar assim: nossa, a senhora ta bem. Ta bonita. Porque eles querem, 

eles queriam me ver assim, mas lá fora era bem difícil, né? Deles me verem assim. Eu já tava 

a ponto... eu tava acabadinha mesmo. Agora não. A pele ta voltando. Teve a limpeza de pele 

né? Todo mundo cuidou da cútis [risos]. 

14) Amanda: – Eu também pretendo ter, sair daqui... com certeza eu vou ta com minha auto-

estima bem mais avançada... é, as pessoas vão acreditar em mim, com certeza vão me arrumar 

um emprego. É a primeira coisa que eu quero é um emprego. Depois do emprego arrumado, 

independente do que seja, o que for, o quarto rosa da minha filha, que ela já vai ta, talvez, até 

casada [riso], mas é o sonho dela ter o quarto rosa. Ela vai fazer 18 anos agora. Aliás, dia 22, 

amanhã né? Já passou? 

Recuperanda anônima: – É hoje! 

 Amanda: – É aniversário da minha querida, ah minha filha, fazendo 18. Então, é vou dar ela 

o quarto rosa. O meu sonho também é a moto, assim como é o dela. Minha casa, não vou 
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abandonar minha mãe, mas eu quero ter a minha casa, eu quero sempre estar perto da minha 

mãe. 

15) Amanda: – Fiz amizades, novas amizades e eu sempre tive carência de ter irmãs, irmãs da 

minha idade. E eu to achando um máximo, tem da minha idade, tem mais velha. Então, eu to, 

to no meio assim, eu to achando um máximo. Né todo dia que eu acordo sorrindo não, mas 

hoje eu acordei tão bem. To linda, cuidei dos cabelos. Que que é isso? To me achando. To me 

sentindo. Todo mundo, ta todo mundo aqui, até emocionada... né? Então pra mim ta sendo 

ótimo. 

14) Amanda: – Chegou a minha amiga [falando da chegada de uma nova interna] ontem, hoje, 

pela madrugada né? Assim, eu fiquei assim, meu, eu falei: nossa, eu devo ter chegado no 

mesmo estado. Porque a gente se vê, quando, na outra pessoa. Porque eu no dia que eu 

cheguei aqui eu não imagino eu do estivesse naquele estado, mas tava. Depois no outro dia 

que eles tavam me falando como é que eu cheguei também. A gente não vê não. A gente 

pensa que ta arrasando, abafando [risos] ta sob efeito, ta tudo certo, ta um máximo, mas meu 

Jesus amado. Então, ai a gente, eu fico lá. Eu quero ficar perto dela todo o tempo 

conversando. Eu acho um máximo assim, dando total... atenção pra ela. É isso que o “adic” 

[se refere aos usuários de álcool e drogas] precisa, de carinho e atenção, não de críticas, as... 

fofoquinhas né? Detesto. Eu detesto. Eu sou uma pessoa, eu sou esquentada. Eu estou, sou 

muito observadora. Se eu observar que fez assim oh [expressa corporalmente como se alguém 

estivesse lançando um olhar crítico] pra outra eu falo: é de mim? Eu já pergunto. É eu sou 

assim. 

15) Amanda: – E o que precisar de mim, eu não tenho nada não, mas amizade e atenção e o 

carinho assim, precisando Amanda ta aqui. [...] E eu quero tudo de bom pra mim, pra nós, pra 

todos [emocionada].  

 

5.2. Vera 

 

Vera tem 49 anos, é natural de São João del-Rei, estudou até a 4ª série e fez um curso 

de teologia bíblica por correspondência. Tem uma filha e netos. Foi condenada a sete anos de 

prisão, cumprindo pena em presídio comum. Está na APAC há um ano e quatro meses. 

Vera, em seu discurso, prescreve formas de lidar com a questão de estar presa. 

Descreve seus princípios de conduta para buscar uma transformação de comportamento e 

posicionamento diante da situação à qual está submetida no cárcere.  
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Dentro do seu principio de conduta, muitas vezes ela se coloca como objeto, cerceada 

por regras e disciplinas, submetida a certas situações que são impositivas. É necessário 

adaptar-se, ela diz. Essa adaptação e essas imposições fazem parte da sua constituição 

subjetiva (as objetivações vivenciadas) e se configura como um novo modo de subjetivação.  

Vera propõe uma mudança de postura, ou seja, um novo olhar para si, um novo modo 

de agir, uma nova forma de proceder a partir das contingências impostas e requeridas pela 

instituição prisão. A partir dessas novas contingências são reformulados seus modos de 

subjetivação. Ela fala de sua subjetividade e das transformações que já incorporou durante a 

permanência no cárcere.  

Para a mudança de postura e as transformações reveladas é necessário que se instituam 

jogos de verdade, a partir dos quais se forma a noção do certo/errado e do bom/ruim. O 

sujeito terá que rever suas verdades para conservar-se na instituição e conviver com os 

demais. Terá que buscar a transformação de suas atitudes, pensamentos e códigos morais para 

adquirir a futura liberdade. Nesse enredo, é possível encontrar formas de permanecer com 

suas “próprias” verdades e, ainda, impô-las, a fim de que os outros as instituam. Essas seriam 

formas de liberação. Os jogos de verdade são múltiplos, provêm das próprias “recuperandas”, 

mas se chocam com os da instituição APAC que possui suas verdades bem delineadas e 

instituídas.  

Ela revela suas relações familiares, dizendo que a falta de visitas para ela não seria um 

abandono. Tenta justificar o comportamento dos familiares. Ainda aparece na fala de Vera 

algumas concepções acerca do grupo, assim como na de Amanda, e é possível notar que o 

grupo e a convivência fundamentam novos modos de subjetivação individuais e coletivos.  

A “língua de madeira” também está presente em seu discurso, principalmente com 

relação à instituição, sob uma perspectiva de que a APAC é melhor do que presídio comum e 

que pode proporcionar a “recuperação”. Esse é um discurso disseminado dentro da instituição, 

podendo mesmo ser verdadeiro, estatisticamente. Porém institui-se como uma jargão, algo 

que é repetido inúmeras vezes.  

Vera também apresenta um discurso crítico com relação à instituição. Isso demonstra 

que, apesar das regras de controle, há espaço para se perceber falhas institucionais e 

questioná-las. No entanto, essa fala é amena, muitas vezes velada por elogios anteriores ou 

posteriores às críticas (elogios esses também entendidos como “língua de madeira”). Isso 

permite refletir sobre as interdições do discurso intramuros.  
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Ela fala sobre suas expectativas futuras como um conjunto vazio que ela ainda precisa 

construir. Relata não conseguir fazer planos e não sabe dizer o que anseia quando ganhar a 

liberdade.  

Seguem abaixo as falas selecionadas da análise do discurso de Vera, em forma de 

fragmentos de discurso numerados.  

1) Vera: – Eu acho que o aprendizado maior aqui que aguça nosso lado espiritual... é o roco, 

reconhecimento né? Do que a gente fez e do que a gente pode fazer quando sair daqui. Então 

pra tratar o lado espiritual aqui dentro... é, ter misericórdia daqueles que tão chegando, ter a 

paciência e a perseverança de tolerar e suportar uns aos outros aqui dentro. Isso é o principio 

do, da nossa caminhada né? Agora... a busca de melhores, de melhorias a nossa vida, ela é, ela 

é única né? Porque... não é buscando o conserto do outro que a gente vai nos consertar. 

Primeiramente a gen, o primeiro passo que a gente precisa dar aqui dentro, pra buscar o nosso 

próprio eu... é conosco mesmo. É se voltar mais pra si próprio, ver aonde que ta errando, vê as 

falhas que vem cometendo, não as que a gente cometeu lá fora, aqui dentro. Eu tenho o 

costume de dizer que a gente não ta presa... a gente ta separada da vida circular... né? A qual 

vai fazer a gente conscientizar das mudanças necessária pra gente se integrar novamente à 

sociedade. Isso... é individual, é de cada uma. Não adianta você se espelhar em alguém aqui 

dentro pra fazer igual. O importante é você fazer diferente. A maneira que vai te levar a traçar 

novas metas, a trilhar novos caminhos, pra você ter nova vida né? Não adianta cê ser... sábia, 

não adianta cê ser estudada, porque os, os mais sábios, os mais estudiosos, estão nas melhores 

penitenciárias que existem hoje. Se você fazer uma varredura dos presídios ai você vai 

encontrar arquitetos, doutores, então ninguém ta livre, ninguém ta livre de cometer enganos e 

nem erros, mas a gente também fica frágil aqui dentro. Às vezes a capacidade que você tem 

psicologicamente, fisicamente, emocionalmente se perde um pouco com o que você... passa 

aqui dentro. Não que seja um lugar ruim... mas também não é um lugar bom de se viver 

porque se poda a liberdade, mas o lado espiritual, o lado psicológico, é uma busca incessante 

de cada um. Não adianta... você tentar ver o comportamento de alguém e imitar, porque você 

vai lá na frente e voltar pra trás. É fazer uma pausa de onde você parou. Aqui cada uma tem 

um história... que foi... cancelada lá fora. Então aqui é uma maneira de você reestudar e 

começar a reescrever a sua história. Não é dá continuação à sua história, que a sua situação de 

vida, sua história de vida lá fora, não é pra ser continuada. É pra ser reescrita.  

2) Vera: – Olha, a gente chega da rua né? Porque na rua você vem totalmente de um mundo 

diferenciado né? Sem regras, sem horários, sem impossibilidade, digo por mim né? E quando 
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chega aqui, quando você chega no primeiro dia já te passa o que pode, o que não pode né? O 

pessoal do CSS já entra aqui dentro, já te dá a metodologia, tem que estudar. Então assim, é 

igual você falou... Às vezes a gente até esquece, com o tempo assim, a gente vacila né? Mas 

as regras são postas pra que funcionem né? Pra que a gente... sai lá fora regrados, com um 

novo caminhar, com uma nova expectativa de vida a gente anseia buscar né? É igual você 

falou... não é fácil não. Não é fácil porque você chegar num lugar e saber que tem gente que ta 

acima de você, não em termos de... de profissão, termos financeiros, termos de nada, mas em 

termos de, em termos de ser humano né? O ser humano não é... feito pra... ser mandado, mas 

a gente é feito pra cumprir regras né? Então essa parte de cumprir... os deveres... é... as regras 

da casa, no início é complicado, mas quando a gente vai se adaptando ao lugar, igual eu tem 

um ano e quatro mês que já to aqui né? Então a gente se torna uma parte né? Sabe das regras, 

você não fica mais oscilando né? O que é proposto aqui dentro, mas se a pessoa, igual a 

Márjore tava falando, se a pessoa é problemática, precisa de ajuda, mas precisa também... de 

respeito também. Se não tiver um respeito de quem ta à frente do trabalho aqui não vai manter 

as regras nunca, porque a gente aqui dentro tem que aprender a se diminuir, se você vim pra 

cá e querer crescer como... eu sou mais do que outros, a gente vai ta descumprindo regras e 

vai ta inflamando o lugar mesmo. Uma fruta estragada no meio do cesto ela apodrece o resto 

né? Isso aí. 

3) Vera: – Quando eu cheguei aqui, mais no inicio, já tem um ano e quatro meses que eu to 

aqui. Eu não via isso aqui como... um aprendizado, não via isso aqui como uma recuperação 

não. Mas depois que a gente vê mulheres chegando aqui num estado o qual a gente chegou e 

não se lembra né? E os comentário como a gente está hoje como que a gente chegou, assim 

passa na hora na mente da gente em querer mudar mesmo. E... com os trabalhos que a gente 

vai fazendo com a conduta que a gente vai tendo, com as experiências que a gente vai 

adquirindo com quem vai chegando, vai aflorando na gente a capacidade que a gente tem de 

mudança, através de uma leitura, através de um trabalho manual, através das descobertas da 

sua capacidade de produção. Às vezes tem gente que chegou aqui, que não sabia que sabia 

fazer uma unha, não sabia que era possível arrumar um cabelo, do, a gente arruma o cabelo 

uma da outra, unha uma da outra, faz uma alguma coisa que você não sabia que você era 

capaz. Isso dá um leque pra gente lá na rua de buscar uma nova direção. 

 4) Vera: – Eu particularmente tenho buscado... escrever uma nova história, e apagar uma 

antiga. Eu... paralisei algo que era errôneo, algo que me defasava lá fora. Então eu to 

tentando... sair lá fora com novas ideias, com novas propostas. Eu, comigo. Eu não quero 
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mostrar ao mundo que eu mudei, eu não preciso mostrar, eu não preciso provar... nada pra 

ninguém. Mas eu preciso mostrar pra mim mesma que eu posso ser diferente. Esse é o 

tratamento espiritual, é consigo, é particular, é individual. Isso que, o tratamento hoje, a busca 

de melhoria espiritual, psicológica aqui, eu particularmente tenho pra mim e é comigo mesma. 

5) Vera: – Aprendi que não é por falta de amor... que minha família não tem vindo aqui. 

Porque minha mãe escreve, fala que me ama... Eu aprendi que... a pessoa, o familiar que se 

envolve com droga, que se envolve no crime, que se envolve nas coisas que não são legais, 

ele adoece um pouco a família. É... alcoólicos anônimos tem um ditado que a família se 

embriaga junto com o alcoólatra. Então assim, um ano e quatro meses que minha família não 

vem, minha filha não vem, eu sou avó, não vejo meus netos. Então assim, aqui dentro eu 

aprendi a reconsiderar atitude deles, por eles não ter tido manejo em me acompanhar, a 

situação que eu tava vivendo. Então assim, eles não saber lidar com o problema, da mesma 

maneira que eu não sube lidar com as drogas, a qual me trouxeram aqui dentro, eles não 

souberam lidar com a filha drogada, com a filha fazendo coisas que a família nunca teve 

práticas nesse sentido. E quando eu estava na rua eu não os procurava também. Então porque 

que de repente, é até lógico, ela foi presa tem que ir lá, mas e a cabeça deles e o trabalhar que 

eu estou tendo aqui me leva a entender a atitude deles. Mas e o trabalhar com eles que eles 

não estão tendo e um acompanhamento que eles não estão tendo. Então assim, se entrarem aí 

é minha mãe, é minha filha, mágoa, nenhuma. Aqui eu aprendi a reconhecer as minhas falhas 

e a causadora deles não vim aqui não é a filha, é os problemas que a droga acarretava na 

família, sabe? Então, assim, eles podem ser que precisam de ser acompanhados mais do que 

eu, porque o fato de você lidar com uma com outra. 

6) Vera: – Eu não sei se é certo, se é errado, se é confuso, se é normal, se é anormal, mas 

desde o dia que eu entrei aqui dentro eu apaguei minha vida lá fora entendeu? Aqui dentro eu 

não penso em mãe, eu não penso em filho, eu não penso em neto. Eu procurei pensar só no 

que eu tava... vivendo. No que eu tô vivendo, não sei se foi um bloqueio. Eu não consigo 

pensar neles lá fora. Então assim, eu não consigo fazer planos. Eu vou construir, que eu vou 

adquirir, que eu vou, eu quero isso, não, não vem em mente. Não vem na minha consciência, 

no meu subconsciente, no meu coração. Se eu saísse, se abrisse as portas agora pra mim ali eu 

vou parar na porta lá fora e vou olhar pra um lado, olhar pro outro e vê o que que eu vou fazer 

porque eu não... consigo fazer uma junção da Vera lá fora. Não sei se foi um bloqueio que me 

deu, não sei o que que é. Agora o que eu posso falar é que... eu não pretendo fazer o que eu 

fazia. Agora até ai, o que eu vou fazer... eu acho que, se você para de fazer o que você fazia, 
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logicamente, você vai produzir coisas positivas né? Só de deixar pra trás, mas se perguntar 

assim... o seu sonho, eu não tenho. O seu desejo maior de ter o que, não tenho. É uma página 

em branco ainda, sabe? O porquê eu não sei. Revolta, nenhuma , sabe. Aborrecimento 

também não. Mas eu to vivendo isso aqui oh, o meu mundo agora hoje é isso aqui. Eu não 

quero ficar aqui dentro e... com a mente lá fora, porque eu não to lá fora, eu to aqui. Claro que 

é, e estar aqui creio que você ta voltada pra você mesmo, sabe. Porque você começa a 

conscientizar, as mudanças que precisam, então, eu sei que eu preciso mudar, mas não sei o 

que eu vou construir. Eu não tenho anseios ainda, ao mundo lá fora. Eu só tenho de me privar 

de fazer o que eu fazia. 

7) Vera: – O fato de você saber o problema de um de outra, você vai absorvendo pra si que 

seu problema é menor do que o deles. O problema deles é maiores, às vezes tem criança de 

colo lá fora que a noite grita pela mãe e eu não tenho, minha filha é adulta, a minha filha, os 

meus netos são amparados por ela, mas e pessoas que podem ter os filhos na Casa Lar como 

que estão aqui dentro? Então o meu problema não é tão grande perto dos que a gente 

presencia aqui dentro. Então ai que ta, mudar o comportamento é a partir desse momento. É 

compartilhar o problema do outro e até mesmo fazer uma comparação com o seu, pra que 

você não fica absorvendo tanto seu problema de solidão, de desacato ou de “desdeixo” aqui 

dentro, porque não é assim. As... você não ta abandonado, eu duvido que tem uma mãe lá fora 

que por mais que ela não venha te ver ela não deixa de pensar em você, ela não deixe de 

comentar que a filha ta presa, ela não deixa de comentar que ta sabendo que a filha ta 

mudando. Então não é totalmente abandono estar aqui. Igual eu falei, aqui a gente ta reclusa, 

mas ao mesmo tempo preservada de algumas coisas que a gente praticava lá fora. A família 

não ta preparada pra acompanhar presa. O tio, a prima, o irmão, o marido, nem todos estão 

preparados, porque quando você vem preso, a vida lá fora continua. A sua família tem que 

trabalhar, a sua família tem que ralar pra trazer um sacolão pra você, ele não pode abdicar o 

tempo todo pra você. Então assim, não é abandono, não é deixar de vim te ver, às vezes é não 

conseguir vim te ver. Às vezes não é conseguir te manter aqui dentro, às vezes sua mãe, seu 

irmão, tem o problema de droga lá fora o qual você tinha, ou não, mas tem a vida circular lá 

fora. Então assim, eu não culpo o meu abandono aqui dentro, não me dói. 

8) Vera: – Quando olhamos no espelho... reflete a nossa imagem, e ele serve pra você arrumar 

o cabelo, consertar a roupa no corpo. E quando a gente olha pra irmã aqui dentro né? 

Companheira, recuperanda, serve pra nos auto nos corrigir também. Porque é com o defeito 

das pessoas que a gente conserta no nosso. Não é apontando né? Então tenho aprendido isso 
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aqui dentro. Ontem a Amanda ai me emocionou falando da... da vida dela, Mírian. Então, às 

vezes cê olha pra pessoa, a julga autoritária, a julga nariz empinado, não sabe o íntimo dela 

né? Então quando a gente para e ouve as pessoas é... Às vezes aquela pessoa que ta do lado 

com a vida sofrida, ela ta te ajudando mais que você ta ajudando ela. Ela faz você ter 

consertos e acertos. Isso que eu queria falar. Cada uma aqui é um espelho pra mim. 

9) Vera: – É... ainda bem que tem a APAC aqui que a gente sabe a dificuldade de presídio, 

né? É... confusões e atritos todos os lugares tem, mas aqui... além do presídio, que eu já fui, já 

tive no presídio, aqui dá pra conscientizar das nossas falhas, da pra gente tentar organizar 

nossa cabeça, tentar colocar os pés no chão, sair nova, em nova buscas, né? 

10) Vera: – Ainda mais onde tem muitas mulheres, onde tem muitas pessoas que mal conhece 

a outra, tem o diferencial de comportamento, isso é normal até em nossa casa a gente tem 

esse, essa, essas indiferenças né? Mas... como em qualquer lugar as dificuldades tem, mas a 

gente tem assim, faltam muitas coisas, né? Aqui ainda não é uma APAC inteiramente, é um 

CURAR
17

, ta se tornando APAC, a gente tem um CSS na frente, o qual a gente tem que... 

buscar as normas da casa.  

11) Vera: – Falar que a gente vai sair nova... mulher, isso a gente tem que ver lá fora. Aqui a 

gente ta meia guardada de coisas que a gente tava exposta lá fora, né? Mas... a gente tem... 

uma conduta de pessoas pra com a gente que direciona a gente ter uma mudança, basta a 

gente querer né? 

12) Vera: – A gente não tem esse respaldo de profissionais que possam nos guiar aqui dentro. 

Então isso ai é uma auto-análise que cada uma precisa fazer, pra buscar dentro de si a melhor 

parte que a gente tem, porque não há ninguém tão bom que não tenha nada de ruim. E 

ninguém tão ruim que não tenha nada de bom.  

 

5.3. Sandra 

 

                                                           
17

 O Programa Custódia, Ressocialização e Assistência ao Recuperando (Curar) é uma parceria entre o 

Judiciário, o Conselho da Comunidade e a Secretaria de Estado de Defesa Social. O objetivo principal do Curar é 

recuperar o condenado, por meio de frentes como escolarização, profissionalização, incentivo à religiosidade e 

apoio psicossocial, com base em princípios como disciplina e organização (informações obtidas no site 

http://www.tjmg.jus.br). 
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Sandra tem 29 anos, é natural de São João del-Rei, tem um filho de seis anos, concluiu 

o 2º grau. Foi condenada a 14 anos de cadeia e já cumpriu cinco anos. Passou pelo sistema 

prisional comum e foi uma das primeiras a ir para a APAC sãojoanense. Foi presidente do 

CSS, atualmente é vice-presidente e encarregada de saúde.  

Sandra, em sua fala, se coloca como transmissora de um saber. Relata que foi para a 

APAC de Itaúna aprender o método apaqueano e levá-lo à APAC sãojoanense. Enuncia um 

discurso sobre o aprendizado do funcionamento e dinâmica da instituição. Aprende e 

dissemina os sistemas prescritivos que operam para o bom andamento institucional. Esse 

conhecimento e aprendizado passam pelos jogos de verdade (adequado/inadequado, 

certo/errado, bom/ruim) por meio dos quais a APAC buscará incutir novos modos de 

subjetivação às “recuperandas”.  

Em várias passagens, ela demonstra ser transgressora de todo o saber que trouxe para a 

instituição. Além de transgredir, ela relata que incentivava a outras a fazerem o mesmo. Pode-

se entender a transgressão como uma forma de liberação do poder lançado sobre ela. Porém, 

esse tipo de liberação, tão às claras, trouxe consequências: ela relata ter sido punida com a 

regressão de regime (estava no semi-aberto e voltou para o fechado). Essas sanções se 

aplicam até que haja sujeição às normas e regras da instituição e que o corpo seja docilizado. 

Após a regressão, Sandra lança um novo olhar para a APAC e à sua “recuperação”. No seu 

discurso, é possível perceber que as punições trouxeram a ela uma nova reflexão sobre “estar 

presa” e uma ruptura de si, ocasionada pela objetivação institucional. Isso proporcionou um 

novo modo de subjetivação, no qual ela mudou sua postura e adaptou-se às regras. Dentro 

desse emaranhado, notam-se os jogos de verdade, nos quais, de um lado, está a verdade 

institucional e, do outro, a verdade/vontade do sujeito. Dentro desse jogo, a hierarquia se 

sobressai e o poder disciplinar opera, moldando e criando não só corpos dóceis, mas também 

subjetividades dóceis. Dentro do campo do poder disciplinar aparecem discursos de 

objetivação, demonstrando a posição de objeto a qual o sujeito está submetido.  

Sandra, em seu discurso, dá algumas dicas de como proceder dentro da instituição, ou 

seja, seus novos princípios de conduta para a mudança e convivência com as demais. Remete-

se ao grupo também fazendo referência ao desejo de que todas atinjam a “mudança”.  

Em muitas de suas falas aparece a “língua de madeira”, por meio da qual ela reforça a 

importância da instituição. Apresenta também uma tentativa de agradar às outras 

recuperandas, fazendo elogios. Ao mesmo tempo, ela tece críticas e problematiza situações 

vivenciadas no dia-a-dia (fala bem para poder falar mal). Em algumas passagens ela relata que 
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a capacidade para a recuperação só depende da vontade da pessoa, do querer dela. Se não for 

a partir disso, não haverá mudança. E vê positividade no fato de estarem reclusas, pois estão 

afastadas das coisas que “faziam mal”.  

Sandra ainda demonstra sua subjetividade ao falar dos seus sentimentos relativos à 

família e às pessoas que são importantes para ela. Fala dos jogos de verdade que marcam sua 

vida: a conduta requerida pela tia e, principalmente, a cobrança da sociedade com relação a 

ela e seu delito, gerando reflexos em toda a família e, consequentemente, também no filho de 

seis anos. Aponta seus desejos e sonhos para o futuro, o que retrata, na verdade, o que é 

importante para ela no momento atual. Sandra expressa sua subjetividade com relação às 

outras recuperandas quando tenta revelar os desejos e sonhos delas. Coloca-se à frente 

daquelas que não querem falar e tenta discorrer sobre aquilo que acha ser importante para as 

outras “recuperandas”.  

Seguem abaixo as falas selecionadas da análise do discurso de Sandra, em forma de 

fragmentos de discurso numerados.  

1) Sandra: – Eu não tinha regra nenhuma não. Eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria. 

Ai quando eu tava no presídio, o juiz me mandou lá pra APAC de Itaúna pra fazer, pra 

aprender o método, eu e mais duas recuperandas pra trazer pra cá. E pra mim foi estranho, só 

quando eu cheguei aqui que eu fui... eu vim de lá, eu fui a primeira a ter uma escolta aqui 

dentro, eu fui a primeira a subir na laje. Só que eu fui, eu fui a primeira pessoa a ir pro 

conselho, só que por eu ser a primeira eu tinha que dar exemplo, mas eu não dei exemplo de 

nada aqui dentro não. Eu era a que aprontava, eu passava plano pros outros fazerem as coisa 

errada e eu mesma não tava nem ai pras regras não. Eu passava, eu não cumpria, se os outros 

não cumpriam bem eu não tava nem ai, entendeu? Eu queria era [ir] embora, não queria saber 

de nada não. E foi assim um tempão. Foi indo, foi indo, cheguei ir pro semi-aberto, voltei pra 

cá de novo, só que assim, dessas vez, dessa vez que eu fui e voltei, sai daqui com amizade 

com todo mundo e voltei... do mesmo jeito.  

2) Sandra: – Eu aprendi a ter regras, ter horário pra fazer as coisas, porque são regras que têm 

que ser cumprida, porque se não for cumpri as regras eles te levam pro sistema comum, 

mesmo assim no presídio, até no presídio as coisas não é na hora que a gente quer. O agente 

liga a água na hora que ele quer, o almoço vem... é... na hora que eles mandam, tem horário 

pro café, tem horário de dormir. Então, nem lá é do jeito que a gente quer as coisas não. E 

aqui não é puxado não pra pagar a pena que a gente tem. Não é não. É tranquilo. É melhor do 

que o presídio. E... eu falo uma coisa assim que as vezes as pessoas tem mania de falar que eu 
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sou puxa-saco, mas eu não sou puxa-saco. Não sou puxa-saco da Márjore, mas eu falei com a 

gerente lá na sala dela, a única vez que eu fui lá, ela tava falando da Márjore, eu falei com ela: 

Dona Filó [gerente da APAC feminina] eu dei uma melhorada depois que a Márjore entrou na 

presidência porque... porque eu gostava de aprontar, eu não tava nem ai... eu achava bom. 

Mas eu sei que... se eu aprontar ela não vai passar a mão na minha cabeça. Então ela vai lá, 

vai me dar uma bolinha
18

. Não é porque eu sou vice-presidente que eu não tomo bolinha não. 

Tomo também, ela toma. Todo mundo toma. Então eu já não, eu evito muita coisa, entendeu? 

Igual eu não faço mais as coisas que eu fazia antes, eu, creio eu né? 

3) Sandra: – A... APAC ta num lugar que ela traz um aprendizado pra quem quer aprender né? 

Lógico, eu, por exemplo, eu digo por mim, eu quando desci do presídio pra cá, eu... eu 

gostava de arrumar muita confusão, não respeitava ninguém porque pra mim foi difícil ter 

que... viver com regras sendo que eu não tinha na rua, eu fazia o que eu queria, eu não 

aceitava as pessoas me mandarem. Só que foi necessário eu ter que voltar pro presídio... pra 

eu aprender que o mundo não girava ao meu redor... entendeu? Não era só eu que existia na 

face da terra, tinha mais pessoas. Então eu aprendi muito, eu aprendi a conversar, coisa que eu 

não sabia, que eu falava alto, eu não falo mais palavrão, não gosto tipo assim, não gosto de 

gritaria, eu aprendi a respeitar as pessoas, era coisa que eu não fazia entendeu? Respeitar o 

espaço das outras pessoas. É... eu tento conviver porque eu não sou uma pessoa fácil, eu sou 

uma pesso, eu sou sistemática, entendeu? Eu não gosto de ficar no meio de muita gente, mas 

eu não to sozinha, então ocê tem que conviver e aqui ta assim, cê aprende é, ce aprende 

muitas coisas e aqui nunca vai ser o melhor lugar do mundo porque... 

Recuperanda anônima: – E nem o pior. 

Sandra: – Estamos privadas da nossa liberdade, mas... eu posso falar que assim eu sou a, eu 

acho ruim de eu ta presa porque eu to pagando uma coisa que eu não fiz.  

4) Sandra: – Mas a cadeia pra mim foi bom, porque foi... na cadeia não, não digo o presídio, 

mas é APAC. A APAC pra mim foi bom porque por mais que aconteça as coisas, eu aprendi 

muita coisa aqui dentro. Eu aprendi dar valor nas mínimas coisas que eu não dava, então hoje 

em dia aqui assim... a gente dá um passo assim na hora, mas não tem ninguém perfeito, a 

pessoa sempre dá um, hoje, amanhã, não importa não, mas a gente tem que aprender com os 

erros cometidos né? Então, se ocê ta fazendo alguma coisa de errado a pessoa te falar e você 

aceitar o que a pessoa falou sabendo que é pro seu bem, pra edificação da pessoa, ai a gente 
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 Existe realmente uma bolinha física que é colocada em um quadro, exposto na parede da instituição, acusando 

episódios de transgressões de normas. 
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aprende. Agora quando a pessoa não quer aprender infelizmente não vai ser a APAC, não vai 

ser presídio, não vai ser nada que vai ajudar ela não. É uma coisa que ela tem que querer, ela 

tem que mudar é de dentro pra fora, porque se ela não querer não tem como ninguém fazer, 

porque Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte entendeu? Porque se não aprende 

aqui dentro... lá fora não adianta, porque eu já vi uma pessoa falar aqui assim, não só uma, 

mas várias, quando eu sair eu mudo, não se você ocê quiser mudar começa aqui de dentro 

entendeu? Nunca é tarde pra querer recomeçar uma nova vida. Não é vergonha o passado não, 

porque eu falo que eu não quero esquecer do meu passado, porque eu tenho vergonha de 

algumas coisas, mas é bom eu lembrar, porque quando eu lembrar o que eu cometi e eu não 

vou querer fazer de novo. Eu quero isso ai, uma melhora pra mim... não só pra mim não, mas 

todas né? Que estão aqui dentro né? E o que eu quero de bom pra mim eu desejo pra... o meu 

próximo também, que é uma vida melhor ... uma, uma família né? Restaurar a família, cuidar 

dos filhos, um trabalho, uma casa. É o que todo mundo precisa né? Principalmente... Deus e a 

família pra ajudar, porque sem ajuda ninguém se levanta.  

5) Sandra: – Esse aqui, aqui é um lugar bom de ficar [APAC], não é ruim. É difícil a 

convivência né? Porque é um lugar que só tem mulheres, é muito complicado, cada uma acha 

uma coisa, cada uma quer uma coisa. É... só que a gente tem que conviver né? [...] Só que pra 

algumas pessoas que quando chega a cair num lugar desse, tem umas que agradece entendeu? 

Porque sabe, às vezes, que se tivesse na rua estaria morta. Eu falo que assim, por mim, eu já 

não mexia com droga, mas... eu era um pudim de cachaça, bebia muito. Então se, se eu não 

tivesse vindo pra cá, eu já estaria morta. Tinha me dado qualquer coisa por causa do álcool. 

Então... aqui assim, é muita diferença. A gente muda mesmo, a pele muda. A gente muda 

mesmo, completamente. Porque cê ta longe das, daquilo tudo lá fora, das coisas que o mundo 

oferece e que... não é... nada bão, porque o mundo não oferece nada de bão. É o que eu 

sempre falo. Às vezes vem pra cá. É ruim, porque aqui assim... não é ruim o lugar, mas é 

difícil conviver né? Muita mulher no mesmo lugar. Mas só que tem que agradecer a Deus né? 

Porque Deus faz as coisas certas. Deus sabe o que que faz. A gente que não sabe o que que 

faz. E tem que agradecer mesmo de ta aqui. É... e o tempo que ta aqui, é... firmar né? Mudar 

os pensamentos, as atitudes, fazer sair lá fora uma pessoa melhor pra não ter que voltar pra cá 

mais né? Porque você não sabe. Hoje cê ta aqui, amanhã cê ta lá, depois cê volta. Faz o que 

puder fazer, porque isso aqui pra mim, que nem as pessoas que nem ela ta falando ai, ta sendo 

tipo uma clínica pra ela né? [aponta outra recuperanda] Porque agora ela ta dormindo, ta se 
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alimentando, não sei até onde ela ta achando legal né? Pra ela foi bom né? Ta sendo bom pra 

ela. E assim é muitas pessoas. 

6) Sandra: – A pessoa chega no estágio aqui assim, de dar abstinência, fica nervosa, tem 

alucinação, escuta a pessoa falando coisas que não ta, mas tudo é questão de tempo né? Pra, 

pra chegar no... pra sair daqui melhor né? Melhorar. Eu acredito né? Se eu acreditar na 

recuperação do ser humano quando ele quer né? E... eu já vi pessoas sair daqui mudada. De ta 

lá fora. Eu conheço pessoas que já saíram de APAC ou de cadeia e ta em outra vida, mas 

porque quis né? Foi um... ela que deu um passo a frente. Porque não adianta a gente querer 

ficar esperando os outros fazer as coisas pra gente, a pessoa pode querer meu bem, mas e eu... 

eu quero meu bem? A pessoa luta pra aquela pessoa melhorar, mas eu não quero minha 

melhora. Eu quero é jogar tudo pro alto e continuar fazer o que eu tava fazendo. Tem pessoas 

que pensam assim, mas têm outras que não.  

7) Sandra: – Eu não me preocupo com o que... a minha família acha de mim não, porque... a 

minha família que eu tenho é minha tia que me criou porque eu também não tive, minha mãe, 

nem minha mãe nem meu pai também me criou. Eu tinha, eu tinha ódio da minha mãe 

verdadeira, só que hoje em dia... eu pedi muito pra Deus pra tirar do meu coração, mas eu não 

vejo ela como mãe, pra mim ela qualquer, como uma pessoa normal. Não tenho carinho com 

ela, não chamo de mãe, chamava era minha avó que me criou de mãe. Só que ao contrario 

dela eu criei meu filho. Só larguei ele aos dois anos porque eu fui presa e porque eu não tive 

opção, mas bebia, já mexi muito com droga, mas bebia e sempre cuidei do meu filho, não 

deixava com os outros. Só que... pra mim o importante é que que minha tia pensa de mim, 

porque minha família... é ela e o meu filho. 

8) Sandra: – E minha tia me apoia nas coisas que eu quero, coisa errada não, jamais, porque 

se tiver de me bater na frente dos outros ela bate, que ela gosta de tudo certo, mas ela que me 

apoia, então assim, eu me importo com o que ela pensa de mim, o que que ela acha. E ela, e 

tudo que eu quero, sendo uma coisa boa pra mim, que vai me ajudar, ela ta sempre ali me 

apoiando. Agora, porque assim, o ruim é a sociedade lá fora né? É porque, a partir do 

momento que cê fala que cê fez uma coisa, independente de cê ter feito ou não, é aquilo que 

vai ficar, é aquela impressão que cê vai deixar. Então, que assim, o meu medo é do meu filho, 

porque ele tem seis anos, ele é muito esperto e as pessoa chegar perto dele e falar coisas de 

mim. Começar a... é zuar ele na rua, ah porque sua mãe matou, sua mãe fez isso, sua mãe fez 

aquilo. Meu medo é isso que eu tenho. E, as pessoas lá fora apontar e falar, que nem já 

aconteceu de ta passando na rua e os outros me chamar de assassina. Então, isso é uma coisa 



77 

 

 

 

muito ruim. Porque as pessoas não te veem, independente de você fez ou não, se você fez se 

não fez, é o que elas ficam sabendo, é isso que vai ficar. Mas eu já sai de feriado, sai de 

cabeça erguida. Minha tia preocupada comigo d’eu ta andando na rua, não devo nada pra 

ninguém entendeu, andei pra todo lado de cabeça erguida, algumas pessoas conversam e há 

outras infelizmente as que vão sempre te apontar, porque elas esquecem que quem tem direito 

de julgar e apontar é Deus, entendeu, é Deus que pode fazer isso, ninguém mais pode. Só que 

eu quero sair daqui de cabeça erguida, quero arrumar um emprego pra mim. Então a primeira 

porta fechou, eu não vou desistir, vou bater em outras portas até abrir, porque... estamos 

presas sim, mas somos ser humano igual todo mundo que está lá fora. Quem ta lá fora não é 

melhor do que nós que está aqui dentro, e nós não somos pior do que, do que quem ta lá fora.  

9) Sandra: – Eu quero sair daqui. Eu quero... transformar né? Quero ser outra pessoa. Quero 

eu sair daqui quero a minha, ter o meu trabalho, minha casa, tenho um filho de seis anos, 

quero casar e ter outro [risos]. Vou comprar minha moto se Deus quiser, sou apaixonada com 

moto. E depois eu quero comprar aquele fusquinha novo, que eu acho muito bonitinho. 

Encantei com aquele fusquinha, quero um. Vou ter um. Se Deus quiser [risos]. Eu quero a 

minha casa, não quero, eu quero minha casa de placa, eu acho lindo aquela casinha, com chão 

liso colorido. Só isso [risos].  

Recuperanda anônima: – Isso tudo! 

Sandra: – Não, mas eu vou ter. Vou ter minha casinha. Quero ter minha casinha, com um 

quarto pro meu filho. 

Recuperanda anônima: – As placas vou doar pra você e o marido. 

Sandra: – Eu vi uma vez uma casinha, eu achei muito bonitinha, quero ter um quarto pro meu 

filho, o meu. Não quero muita coisa na minha casa não. Eu gosto muito de coisas simples. Eu 

quero minha sala com minha televisão, sofá, rack, som... nada demais na minha casa. Só o 

básico mesmo e de preferência não quero morar aqui em São João [risos]. 

Recuperanda anônima: – Mas é muito exigente. É o sonho meu.  

Recuperanda anônima: – Aqui, vou te dar a tinta! 

Sandra: – Ta, obrigado. Ta vendo né? Eu já ganhei o marido, a tinta da casa e as placas 

[risos]. É isso que eu sonho né? É o meu sonho, mas não sei, Deus pode ter melhor pra mim 

né? Mas o que eu sonho é isso. Quero ir embora daqui, se Deus quiser. 

10) Sandra: – Pra mim, que é que nem eu falei, eu não preciso provar nada pra ninguém não, 

que eu sou a melhor não. Não preciso mostrar pra ninguém que eu sou a melhor não. Mas... 

eu creio que eu dei uma melhorada. Eu ultimamente não to andando ligando pras coisas 
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porque to meio esquisita, sei lá, mas aqui melhorou bastante mesmo entendeu. E se a pessoa 

não tiver regra na vida a tendência é sair daqui, ir lá pra fora, e piorar. Não julgando, porque o 

amanhã pertence a Deus, mas se não melhorar aqui dentro, lá fora também não melhora. Não 

adianta. 

11) Recuperanda anônima: – Vai Mírian... 

Sandra: – Michelle, a Mírian também está indo embora também, qualquer hora vai embora, o 

sonho dela é sair daqui, é... ajudar a família dela, porque ta precisando, os filhos dela, tem um 

que ta com alguns probleminhas. E ela pretende... arrumar um serviço, cuidar da tia dela e 

voltar pro pai dos filhos dela.  

Mírian: – Não [risos].  

Sandra: – É o José.  

Mírian: – Não. 

Sandra: – Ah, o sonho dela é sair daqui, casar e construir uma família novamente. Esse é o 

sonho da Mírian. [Palmas].  

 

5.4. Mírian  

 

Mírian tem 35 anos, é natural de São João del-Rei, formou-se no 2º grau, tem quatro 

filhos. Cumpre pena há um ano e um mês na APAC, onde é secretária do CSS. Segundo 

informações das outras “recuperandas”, ela está em vias de sair e ganhar sua liberdade. Mírian 

relata sua vida, seus princípios de conduta e as mudanças pelas quais passou a partir da prisão, 

num jogo de sempre/nunca/hoje. Essas são palavras recorrentes em seu discurso, no qual é 

possível apreender que “sempre” é a idealização de algo positivo; “nunca” é o desejo de não 

se deixar tomar por uma perspectiva negativa; e “hoje” uma contraposição a antes, 

explicitando as mudanças ocorridas.  

Ela conta sua história de vida, o período que morou nas ruas, a morte da mãe e a vida 

difícil que levou ao lado da avó que teve que pedir esmolas para seu sustento. Logo após, fala 

sobre a descoberta do pai, as dúvidas que regem a relação com ele, o fim do casamento e a 

chegada à reclusão.  

Mírian adotou um novo código moral e fala das mudanças que ocorreram em sua vida 

após o cárcere. Revela que se tornou uma pessoa mais calma e voltou a ter boa relação com 

alguns familiares. Admite seu “erro” e relata o envolvimento do filho de 14 anos com drogas. 
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Coloca-se numa postura de proteção e diz que não quer que os filhos passem pelas mesmas 

vivências que ela.  

Discorre sobre sua relação e convivência com as outras recuperandas. Demonstra sua 

subjetividade ao falar delas e da importância de cada uma. Traz em seu discurso uma 

identificação com as outras. Revela ainda que se sente triste quando chegam novas internas, 

diz se lembrar do que já viveu ao visualizar o estado em que adentram a instituição.  

Mírian fala dos julgamentos sociais e de seus familiares com relação ao crime e à 

prisão. Dessa forma, dentro dos jogos de verdade, a verdade social impera, definindo o que é 

o certo e o errado e punindo aquele que se desvia dessa norma social.  

Seguem abaixo as falas selecionadas da análise do discurso de Mírian, em forma de 

fragmentos de discurso numerados.  

1) Mírian: – Eu tive uma infância assim muito difícil, sempre morei com meus avôs. Eu tive 

mãe, mas só que... a minha mãe... deixou de, de cuidar de mim e do meu irmão pra... [pausa – 

choro]. Ela deixou de cuidar... de mim e do meu irmão pra ficar na rua, morava debaixo da 

ponte, né? Aí meu irmão... meu irmão morreu de fome porque ela deixou de amamentar ele 

quando era neném, sempre morei com meus avôs. Depois que a minha, a minha mãe morreu e 

a minha tia morreu assassinada, a minha tia [outra tia] veio buscar eu e com a minha, com 

minha prima e a tia a gente foi pra São Paulo, vindo de lá com eu já tava com 8 anos né? E... e 

pra lá assim, ai depois meu avô encontrou uma outra mulher né? Que ele que, que ele 

trabalhava em Belo Horizonte, conheceu uma outra mulher, deixou de ajudar minha avó. Ai... 

pra ela não deixar assim tipo assim eu, a minha prima e os outros netos dela ficar com fome, 

ela levava a gente pra pedir esmola, eu nunca envergonhei disso não, né? A gente, a gente 

saía com ela cedo pra poder pedir as coisas na rua né? Porque ele deixava de dar as coisas 

dentro de casa pra poder dar pra outra mulher. Mas ai... foi passando o tempo que tipo assim, 

depois eu fui crescendo assim, nunca tive o amor de pai, mãe, entendeu. Porque eu tenho pai 

sim, tenho pai e mãe, comecei a conviver com meu pai tava com 18 anos, igual tipo a minha 

família não gosta dele porque, igual a minha tia não gosta dele, um dia ela falou que quando 

eu tava na barriga da minha mãe ele tentou me matar, agora não sei se é verdade, se é mentira 

né? Agora, aí foi passando o tempo, casei, tive quatro filhos... né? E meu mari, meu ex-

marido foi preso, teve uma época que ele teve preso né? Fazia visita pra ele e tudo. Depois a 

gente separou, eu caí na depressão, comecei a mexer com droga... né? Fiquei, deixei assim, 

fiquei mais largada no mundo, entendeu, ficava mais assim, mais na rua do que dentro de 
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casa. Mas tipo assim nunca roub, nunca precisei roubar... pra poder manter meu vício, nunca 

precisei assim me prostituir também... né? 

2) Mírian: – Depois que eu vim pra cá, parei pra pensar de tudo que eu fiz de errado, é uma 

coisa que eu não quero pros meus filhos, nem pra mi, nem pra minha família nem pros meus 

filhos. Tipo assim, to com um problema também com meu filho agora, Marcos ta com 14 

anos, to com um pouco de problema com ele, mas uma coisa que eu não, que eu passei jamais 

quero que eles passe... né? Fome, envolvimento com droga, essas coisas. Sempre peço pra 

Deus dar força, dar força pra superar tudo, da força pra tipo assim tudo que... a gente que é 

mãe sempre tem medo de, que a gente sempre protegia os filhos, a gente tem medo que tipo 

assim, a gente não tando junto com eles alguma coisa ruim vai acontecer, alguém vim bater, 

alguém vim, o outro matar entendeu? Ai hoje, tenho, tem agora uma convivência boa com a 

minha, com a minha irmã... é de criação. Depois que eu vim pra cá uma coisa que a gente, eu 

fiquei 10 anos sem conversar com ela... por causa de fofoca. Fiquei 10 anos sem conversar, 

depois vim pra cá, passou, a gente passou a conversar... né? Tem uma convivência boa agora 

com meu tio também, ele sempre vem aqui, uma coisa que eu não tinha. Apesar que tipo 

assim, eu não conversava com ele, mas toda vez que ele precisava que ele tava tonto caído na 

rua eu que buscava, mesmo a gente não conversando eu que... fazia visita pra ele na 

APADEQ, mesmo a gente conversando eu ia lá fazia a visita, nunca deixei de visitar ele na 

APADEQ, sempre ajudava, ajudei os filho dele também. Quando ele tava lá, os filho dele 

ficava pra rua, ajudava os filhos... também. Hoje em dia, depois que eu vim pra cá eu me sinto 

uma pessoa diferente, eu sou também, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, tenho um 

gênio muito difícil também. É, depois que eu vim pra cá até meu gênio mudou também, 

minha tia mesmo fala que até meu gênio também mudou, um pouco mais calma também... e... 

até que tipo assim, no começo pra mim aqui foi difícil, não aceitava, foi difícil, agora... eu 

errei né? Não vou ficar reclamando de ta aqui, errei, agora quero pagar pelo meu erro. 

3) Mírian: – Oh Michelle, muitas das vezes também que a família da gente, quando a gente 

vem presa né? Sem antes saber os detalhes julga a gente né? Tipo assim, eu tenho um tio meu, 

que a gente... sempre se dava bem, tudo, depois que eu vim presa, depois que eu vim presa ele 

falou assim: ah não quero saber mais da Mírian não, porque a Mírian tava traficando, a Mírian 

tava fazendo isso e aquilo, sem antes, sem saber a verdade me julgou mal... né? Depois de um 

ano é que ele descobriu a verdade e veio aqui mesmo, me procurou, me pediu desculpa até no 

dia de ter me julgado mal, pediu desculpa, foi lá e pediu desculpa minha tia, porque minha tia 

sempre ligava pra ele: Oh Valter cê não vai lá ver a Mírian? A Mírian pra mim morreu, 
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porque a Mírian fez errado. Sem antes dele saber a verdade... ele sempre me julgou mal, né? 

Depois de um ano ele procurou, veio aqui, me procurou, me pediu desculpa, chorou até né? 

Foi a minha tia também, porque depois disso ele não ia na casa da minha tia também, que era 

irmão da minha tia, foi lá pediu desculpa pra ela, por ele ter me julgado mal. Sem antes me 

conhecer, sem antes saber a verdade do que aconteceu realmente, sem antes, eles julgam a 

gente mal. Tanto a família da gente quanto a sociedade também. 

4) Mírian: – Gosto de algumas das recuperandas, me sinto bem em ficar perto delas, adoro, 

gosto meio de ajudar elas, final de semana, gosto muito de arrumar a unha, a unha das 

meninas, sinto também muito prazer quando elas falam que quando eu arrumo a unha delas 

ficou bonito. 

5) Mírian: – Uma coisa também, que eu fico muito triste também, quando... chega 

recuperanda nova, pelo estado que elas chegam entendeu, ai eu me sinto um pouco mais triste, 

uma coisa que eu vivi, uma coisa que eu não quero mais. 

6) Mírian: – É... o meu sonho, realmente. Vou, vou ser sincera, não falsa. É... eu pretendo 

que, tipo assim, na hora, que todas que tão aqui tenham uma vida melhor, digna, né? 

Recupere sua vida lá fora, com sua família, com seus filhos, né. A Karla também, espero que 

a Karla, né? Tenha uma vida melhor, né? Porque a Karla é uma pessoa muito boa, uma pessoa 

que eu admiro demais também, não porque eu to puxando o saco da pessoa que eu gosto. A 

Vera também, quando eu cheguei aqui, a Vera foi uma das que me ajudou bastante né Vera? 

Agora, a Márjore também, que eu, tipo assim, quando eu cheguei, não tinha muita amizade 

com a Márjore, agora to começando a ter amizade com a Márjore. A Sandra também. A Laís, 

tem hora que é muito chata, mas eu quero que tipo assim [risos], eu quero que tipo assim, ela 

dá valor as pessoas. Eu não quero que Laís, eu não to, não to te criticando, não quero que ela 

volta pro rapaz que ela tava, eu quero que ela volta, que ela continue com esse rapaz que ta 

dando uma força pra ela. A Gi, né? Quero tudo de bom pra Gi, que ela cuide dos filhos dela 

que ta com problema, que ta com o filho dela que ta com problema, eu to com o meu, né? A 

Flávia também, né? Quero que ela cuida bastante da filha dela que já ta, já é uma moça, né? A 

mãe dela precisa. A Sônia, a Dona Junia, as pessoas que eu gosto também. A Cíntia né? É 

uma pessoa também muito boa, né? É isso. [Palmas]  

Recuperanda anônima: – A Fabíola aqui! [risos] 

Recuperanda anônima: – Sobrou né Fabíola? 

Mírian: – Desculpa, a Fabíola, a Fabíola, não, não, excluindo a Fabíola, esqueci, desculpa. A 

Fabíola é uma prima minha que eu conheci na cadeia, conheci, é parente minha, [conversas 



82 

 

 

 

paralelas] minha prima de sangue mesmo. Uma pessoa muito boa também, às vezes chata né. 

Tinha vez que a gente, eu xingo ela, ela me xinga, mas uma pessoa que vem me dando muita 

força. A Sandra também vem me dando muita força também, e as demais. [Palmas] 

 

5.5. Alícia 

 

Alícia tem 39 anos, é natural de Barroso, estudou até a 8ª série. Ela relata ter filhos e 

que antes de ser presa sua profissão era cuidadora de idosos. Foi condenada a 18 anos e 8 

meses de prisão. Está presa há um ano e oito meses. Apresenta uma fala estereotipada em 

várias passagens, o que demonstra a presença da língua de madeira, principalmente ao se 

referir à instituição, descrita como “fez bem pra mim”, “vou aprender muitas coisas”, “a 

APAC é o lugar, o melhor lugar pra mim” e é “fácil eu ta aqui”. 

Ela compara a APAC ao presídio comum e repete o chavão de que a APAC pode 

promover a mudança. No entanto, deixa escapar: “por mais que passa qualquer tipo de coisa 

aqui dentro”, denunciando que, nessa instituição, também há dificuldades a serem 

enfrentadas.  

Alícia delega à APAC a missão de mudá-la. Essa perspectiva está tão enraizada em 

seu discurso que ela a repete diversas vezes. Refere-se à mudança de vida, ou seja, a novas 

concepções, novos comportamentos e atitudes. Ela entra no jogo da instituição encarando o 

que é prescrito e aceitando as novas normas e regras disciplinares, voltadas à mudança não só 

do comportamento como também do pensamento e das percepções. Revela que precisa 

mudar, como uma necessidade atual. Essa fala sugere novos modos de subjetivação 

construídos a partir da ruptura que se deu em sua vida, quando teve que abandonar rotinas 

anteriores e foi obrigada a enfrentar novas vivências, convívios, prescrições e privações na 

“nova vida”. Em meio a essa mudança estão os jogos de verdade instituídos na APAC que, ao 

fixar prescrições institucionais, reduz o discurso de Alícia a algo homogêneo e repetitivo, 

típico da língua de madeira. 

Alícia revela sua subjetividade quando fala das dificuldades que vivia e o motivo pelo 

qual entrou no crime. Coloca-se numa posição de “falta de opção” diante da situação que 

vivenciava, sendo o crime a saída mais fácil e conveniente. No entanto, ela percebe as 

consequências de sua escolha e se diz arrependida, principalmente devido à punição 

ocasionada.  
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Seguem abaixo as falas selecionadas da análise do discurso de Alícia, em forma de 

fragmentos de discurso numerados.  

1) Alícia: – A APAC pra mim me fez bem porque eu tenho passado por vários lugares que eu 

não fiz mudança de vida e hoje, antes, eu não estava preparada, mas hoje to preparada pra 

uma nova mudança, pra mim conviver com as pessoas, que eu sou uma pessoa muito nervosa 

e... eu consegui me controlar e, graças a Deus, a única coisa que... eu fico muito nervosa é a 

distância que eu tenho do meu filho, que tem 3 anos que eu não vejo, mas através da APAC 

eu vou aprender muitas coisas boas.  

2) Alícia: – Apesar do... lugar que eu to aqui né? To presa hoje, eu me sinto, acho fácil eu ta 

aqui, eu me sinto feliz ta aqui por mais que eu passa qualquer tipo de coisa aqui dentro, 

porque eu sempre tenho passado por vários presídios e eu num... nunca dei valor as coisas que 

eu tinha lá fora, à minha própria vida, né? 

3) Alícia: – Eu não era pra ficar na vida do crime, eu só entrei pra vida do crime porque 

antigamente eu ficava na porta de banco, na porta de supermercado pra pedir dinheiro pra 

tratar dos meus filho, porque naquela cidade não tinha emprego. Meus filhos saiam pra vender 

sorvete, os policiais chegava na minha porta pra dizer que se meus filhos continuasse 

vendendo sorvete eu ia ser presa. Por medo de ser presa, eu retirei os meus filhos entendeu? 

E... voltei pra vida do crime de novo. Eu falei: então é nessa vida que eu vou conseguir o 

dinheiro. Eu consegui... tudo que eu queria, mas... hoje eu to m, arrependida, porque eu entrei 

num barco... que não tinha saída. Porque tudo que eu tinha está preso, eu perdi tudo. Eu perdi 

a guarda dos meus filhos, eu perdi dinheiro, eu perdi casa, perdi tudo. 

4) Alícia: – Hoje eu to aqui... né? E graças a meu bom Deus que a APAC ta mudando um 

pouco da minha mente né? Porque lá fora sempre tratei psicologicamente né? E... eu espero 

que quando eu sair daqui eu possa colocar minha cabeça no lugar... pra mim recuperar minhas 

filhas de volta, né? Porque é o que Deus ta me pedindo né? Todos os dias quando eu durmo 

de noite assim eu converso com Deus sobre minhas filhas, que um dia eu vou sair daqui 

preparada, porque a APAC é o lugar, o melhor lugar pra mim. 

5) Alícia: – Meu maior sonho é... mudar né? Primeiramente mudar, tanto meu comportamento 

como a minha convivência e poder sair daqui. Eu quero recuperar meus filhos de volta... né? 

Eu quero, meu sonho também né? É... tirar meu filho de onde eles estão né? Porque eu quero 

que eles saiam de lá e tenham uma nova vida né? Meu filho dizer que me ama, é uma palavra 

que ele nunca falou na minha vida e eu, eu quero recuperar tudo né? Minha casa né? Tudo que 

eu tenho perdido lá fora né? E meu trabalho. 
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5.6. Giovana 

 

Giovana tem 46 anos, é natural de Barroso, estudou até a 4ª série, é casada e tem sete 

filhos. Está a nove meses na APAC e relata que ganhará a liberdade em breve.  

No seu discurso Giovana constitui sua subjetividade a partir das experiências das 

colegas. Esse modo de subjetivação, como em outros casos, ocorre no convívio ou contato 

com as outras “recuperandas”, o que proporciona um aprendizado e transformação nessas 

mulheres.  

Ainda em sua fala, aparecem instâncias de objetivação, quando ela se coloca na 

obrigação de “ter que ir” embora para cuidar de terceiros, resgatar e cuidar da família, 

tornando-se assim objeto para o outro. Admite o crime que cometeu dizendo 

“irresponsabilidade que eu tive” e, novamente, se coloca na posição de objeto salvador de 

uma família que está desestruturada extramuros: a necessidade de sua liberdade está 

intrinsecamente ligada à necessidade dos outros. Todo o seu relato é o discurso de despedida 

daquela que está deixando a instituição. Exibe o discurso da recuperada pronta para o 

convívio familiar e em sociedade.  

A “nova vida” mencionada por Giovana apela à “mudança” que, enfatizada pela 

própria instituição, permite o enlace com os jogos de verdade que conduzirão o sujeito a 

novas perspectivas, formas de pensar e agir. Para uma nova vida é preciso abandonar os 

antigos pensamentos, comportamentos e transformar-se.  

Seguem abaixo as falas selecionadas da análise do discurso de Giovana, em forma de 

fragmentos de discurso numerados.  

1) Giovana: – Eu tenho tido assim uma lição de vida muito bonita aqui dentro porque a cada 

dia que chega uma pessoa... eu me renovo mais... com a minha fé em Deus. E... assim, eu to 

prestes a ir embora, cuidar, eu tenho 7 filhos que precisam de mim. Então, eu, eu não tenho 

que ir embora, eu preciso ir embora pra mim cuidar deles e, assim, ter uma nova vida e eu 

creio em Deus que essa nova vida está pra chegar a qualquer hora e eu vou ta firme e forte 

com eles lá fora, cuidando dos meus filhos. 

2) Giovana: – To... pagando uma coisa que, um erro que eu cometi, e assim, tem pessoas lá 

fora que são meus filhos que, assim, estão pagando um preço muito alto pela minha... 

irresponsabilidade que eu tive. E assim, eu não estou, não vou pensar no amanhã, e nem quero 

falar de tristeza, de passado, nem de nada. Eu quero falar do hoje que eu estou vivendo e estou 



85 

 

 

 

esperando uma resposta pra mim ir embora e cuidar do meu esposo que ta “manbedo” 

[doente] precisando muito de mim, dos meus filhos, inclusive eu tenho um filho que é 

dependente químico também, que ele mora na rua. E assim, ele é, eu sou assim... eu sou tudo 

pra ele, eu que sou o esteio dele, assim, ele precisa muito de mim. To com um filho também 

de 12 anos que está... se envolvendo também nas drogas. Tenho um filho que é traficante em 

Juiz de Fora, entendeu. Então assim, essa família é a minha família, está assim, dependendo 

de mim, está precisando de mim. Então eu não tenho que ir embora. Eu preciso ir embora pra 

mim resgatar minha família.  

 

5.7. Márjore  

 

Márjore tem 33 anos, é natural de São João del-Rei, concluiu o 1º grau, é casada, tem 

cinco filhos, está grávida e é a presidente do CSS. Foi presa no tráfico, está na APAC há três 

anos e ainda deve cumprir mais quatro anos de detenção.  

Ela discorre sobre a dinâmica da instituição, enumerando regras, prescrições e 

comportamentos que devem ser mantidos e reclama diversas vezes das recuperandas que não 

os cumprem. Em sua posição de presidente do conselho, exerce poder sobre as outras, fica 

vigilante e, se necessário, pune. Ela normatiza e monitora com postura rígida e incisiva. Fala 

do quanto o descumprimento das normas institucionais ocasiona seu mau humor. A formação 

de subgrupos, os “bolinhos”, como diz, e as transgressões podem ser entendidas como escapes 

promovidos por algumas das recuperandas como forma de liberação. Apesar de haver punição 

para esses comportamentos, vez ou outra eles acontecem.  

Márjore aponta um dos problemas vivenciados na instituição: a convivência 

obrigatória. De forma impositiva, refere-se às pessoas que não lhe agradam e prevê o que irá 

acontecer com elas: vão “quebrar a cara”. Márjore foi a que mais se pronunciou durante as 

oficinas e pode-se percebê-la como produtora de modos de subjetivação, dentro da instituição, 

com seu discurso, poder e disciplina. 

Ela reforça a importância de “mudar”, ou seja, deixar os comportamentos antigos fora 

da instituição e se “refazer” dentro da APAC. Fala de si, das suas práticas, dos seus princípios 

de conduta e dos seus códigos morais. Aponta sua própria experiência de mudanças falando 

do “antes/hoje”, aconselha dando dicas (como fazer e como se comportar). Revela que era 

uma pessoa ignorante, só se preocupava consigo mesma e tinha dificuldades na relação 
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familiar. Ainda se considera, muitas vezes, intolerante, principalmente com as recuperandas 

que, segundo ela, não querem mudar, não cumprem as regras, etc.  

Na relação familiar, diz que muita coisa já mudou: voltou a conversar com a mãe, após 

20 anos de desentendimento, passou a ver os filhos sob uma nova ótica e percebeu o quanto 

os amigos gostam dela. Mostra-se arrependida do seu crime de tráfico, principalmente quando 

vê a situação precária, de algumas usuárias de drogas, quando adentram a instituição. Reforça 

suas expectativas para o futuro, as situações que terá que enfrentar quando sair do cárcere e as 

perspectivas com relação às outras recuperandas (o que já mudou, precisa mudar e seus 

desejos para elas). 

Em seu discurso, há a presença constante da língua de madeira quando se refere ao que 

a instituição faz em termos de mudança do sujeito. Aponta os benefícios da APAC, insiste nas 

vantagens dessa instituição, comparada à vida em sociedade e na prisão comum, lembrando a 

gratuidade da comida, luz, água e outras vantagens: “é uma obra assim que muitas pessoas 

deveriam dar valor, né?”. 

Seguem abaixo as falas selecionadas da análise do discurso de Márjore, em forma de 

fragmentos de discurso numerados.  

1) Márjore: – Eu admiro muito o trabalho aqui, como a parcerinha Sabrina ali falou, também 

faço dela as minhas palavras. Eu dei um pouco de trabalho aqui, no começo. Mas a partir do 

momento que vão, vai chegando pessoas, cê começa a ver né? Quanto ocê é importante, 

quanto o próximo precisa de você. Assim, uma coisa que eu não admito muito aqui dentro, 

né?, é... uma pessoa chegar e... achar que é melhor do que outra... né? Porque, uma coisa que 

eu sempre concordei, sempre achei, uma coisa que eu sempre lutei, sempre briguei aqui 

dentro, sempre bati de frente, cheguei até a tomar uma regressão e não me envergonho dessa 

regressão, to pagando ela de cabeça erguida, não me arrependi do que fiz, do que falei, a gente 

quando entra aqui pra dentro, a gente tem que deixar o delito lá fora né? E aqui dentro aqui 

começar a ser uma nova mulher. Na experiência que eu tive aqui dentro, eu tenho plena 

certeza de que eu vou sair daqui uma nova mulher, uma mulher de verdade né? 

2) Márjore: – Isso aqui pra mim é, é uma obra assim que muitas pessoas deveriam dar valor 

né? Eu nunca passei pelo presídio não, mas eu dou grande valor aqui, dou grande valor 

porque eu sei quanto custa um pacote de arroz, eu sei quanto custa uma conta de água, eu sei 

quanto custa... um remédio pr’um filho, eu sei quanto custa... né? A conta de luz, então, aqui a 

gente tem tudo isso de graça, de graça, o pouco que a gente deve fazer aqui é cuidar, cuidar do 

lugar e agradecer as pessoas que trabalham lá na frente né? Porque é muito fácil a gente 



87 

 

 

 

chegar e falar: Ah, fulano não quis fazer isso pra mim, bertano não quis fazer isso pra mim, e 

assim, no presídio ninguém faz nada pra ninguém não, ninguém faz nada pra ninguém, e aqui 

o que eles faz pra gente faz com amor. É igual a, a parceira Mírian ali também falou, é muito 

bom quando alguém vem e arruma a unha da gente, lá na rua a gente tem que pagar pra 

arrumar e às vezes a gente não tem tempo, outra vem e arruma o cabelo da gente, às vezes 

uma ta doente a outra vai lá e faz um chá, oferece um remédio, uma outra lá ta precisando de 

uma roupa, chega não tem uma roupa, a outra corre e oferece né? Oferece um sabonete, 

oferece, cê ta passando uma dor de cabeça oferece um, um, oferece um comprimido. 

3) Márjore: – Então, assim, tem a, tem a desavença aqui dentro tem sim como qualquer lugar 

tem né? Como qualquer lugar tem, mas, independente, tem pessoas aqui que não me agradam, 

entendeu? Isso ai o mundo vai ensinar muito ainda, vai quebrar muito a cara na vida ainda, e 

tem pessoas aqui que eu admiro muito como mulher e um dia eu quero sair lá fora e tenho fé 

em Deus que eu vou dar meu último depoimento falando dessas pessoas aqui dentro, de muita 

mulher que luta, que sofre, que levanta, que não perde a fé em deus, que sempre ta clamando 

por Deus, entendeu, que passa por experiências assim, que pra mim é um orgulho né? Um dia 

falar assim, eu, um dia eu tive presa com essa mulher e eu aprendi isso. Porque ninguém passa 

na vida da gente por acaso não, todo mundo que passa deixa um pouquinho. 

4) Márjore: – Eu sou o tipo da pessoa muito ignorante, muito mesmo, ignorante mesmo e... 

passo até dos limites da minha ignorância. É... eu nunca esquentei cabeça com meus próximos 

não. Sempre bati de frente com minha mãe, a gente voltou a conversar aqui dentro, nunca 

levantei a mão pra minha mãe, jamais, jamais mesmo, pra mim quem faz uma coisa dessa 

merece, merece a morte. Mas eu sempre tratei minha mãe muito mal, achava que ela não 

gostava de mim, que... meus irmãos era preferido dela. Fiquei vinte anos sem conversar com 

ela, sem falar com ela. Eu voltei a falar com ela aqui dentro né? Meus filhos também pra mim 

era só dar comida... casa, roupa lavada, mas aquela, aquele fato de sentar, conversar, 

entendeu? Também não. Também era coro, fez errado tinha que bater né? Ai depois que eu 

vim né? Eu aprendi muito aqui dentro. Eu aprendi muito. Hoje eu sei abraçar, sei beijar meus 

filhos, sei conversar com minha mãe, dialogar, minha filha conversa assunto dela particular 

que ela nunca teve essa liberdade de conversar. Hoje eu converso com ela né? É... lá fora 

também eu sei que tem muitas pessoas que gostam de mim, porque hoje eu to aqui, eu tenho 

mais de, tenho milhares de cartas que eles manda pra mim e eu nem posso responder, volta 

pra traz pra mim poder responder quando tiver lá na rua. É... tinha pessoas que gostavam de 

mim que às vezes falavam as coisas pra mim, que eram pro meu bem e eu, eu brigava. Eu 
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achava que tava querendo criticar, que tava com inveja, que tava com recalque né? E na 

realidade a pessoa quando gosta da outra mesmo ela corrige né? Ela briga, ela não passa a 

mão na cabeça. 

5) Márjore: – Eu nunca sentei pra conversar pra dialogar com eles [filhos]. Hoje não, hoje a 

gente conversa, é... eu fui fazer a minha primeira tatuagem eu tava com 28 anos, ai meu 

menino quis fazê quando eu tava na rua, eu brigava com ele, comecei a falar com ele que era 

marginal que não era coisa que, hoje não, hoje ele saiu fez a tatuagem dele, gravou meu nome 

no braço, hoje sei que é mais natural, sei conversar as coisas certas no momento certo, sei dar 

carinho, sei conversar. Minha mãe também nossa, minha mãe quando vem aqui, se eu pudesse 

pegar água na peneira e dar ela né? Tem toda paciência com ela, antes eu não tinha, paciência 

com ela né? Porque minha mãe também que morreu, quem me criou foi minha avó. Hoje 

assim, eu acho que eu to mais adaptada pra poder conversar com eles, pra poder tratar eles 

melhor, porque antes aquela correria do mundo não deixava né? Preferia ganhar dinheiro, 

preferia ta, ta né? Não, não tinha muita paciência de conversar com meus próximos como 

também as pessoas que precisavam, porque às vezes sempre tem alguém ali esperando uma 

palavra, só uma palavra amiga da gente né? Só um sim ou só um abraço ou as vezes só... 

assim, ter um momento de conversa né? E eu nem ligava pra nada, pensava só em mim, era eu 

na frente de tudo. Hoje não, hoje eu sei conversar mais, primeira, primeiro lugar pra mim tudo 

é minha família. Minha família e meus filhos. Coloco eles a frente de tudo. Isso é tudo pra 

mim, sem eles... primeiro Deus né? Lógico, depois a minha família, minha mãe e meus filhos, 

que eles nunca me deixou ficar sem nenhuma visita aqui, sempre me acompanhou e hoje eu 

sei que eu era muito amada, era muito amada mesmo, se eu não fosse, se eu fosse uma 

péssima mãe, uma péssima filha, eles nem iam ligar pra mim. Mas minha mãe não deixa um 

minuto de ta aqui me visitando, toda hora que ela, se eu passo mal ela ta sabendo, ela ta 

correndo atrás, meus filho também né? Não deixam de me visitar. Então eu quero só retribuir 

o amor e carinho que eles teve comigo né? Todo amor carinho e dedicação que eles teve 

comigo aqui dentro, quando eu sair eu quero retribuir eles. 

6) Márjore: – Das regras aqui, tem pessoas aqui, tem pessoas aqui dentro que às vezes tem 

muito tempo e não adapta as regras, não cumpre as regras, acha que cumpre, pensa que 

cumpre, mas não cumpre... e isso prejudica outras pessoas né? Uma coisa que eu não aceito 

muito aqui é o tal palavreado “preso mandar em preso”, mas é uma regra da APAC mesmo, 

né? Toda APAC é isso ai mesmo, não contrata ninguém pra trabalhar dentro não. O trabalho 

externo é preso mesmo, preso que ta com mais tempo, que tipo assim... que pode, até 
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estudado né? Igual dona Filó fala comigo, eu... eu to aqui já vai fazer três anos, tem a Sandra 

também que era presidente, passou por presidente duas vezes né? A dona Filó me chamou na 

sala dela, eu levei um susto quando ela me chamou. Ela virou pra mim e falou assim... ocê 

bate de frente, ocê briga, ocê é brigona, ocê é cricri, ocê é chata, mas tem uma qualidade em 

você que precisa aqui dentro. Você quando é serviço, quando tem alguém doente você está 

sempre à frente de tudo entendeu. Agora eu sou uma pessoa assim, se eu tomar raiva de 

alguém pra mim cabou, não existe mais, principalmente alguém que quer prejudicar uma 

coisa boa, né. Cê chega, cê fala, cê conversa né? Igual... tem gente aqui dentro... eu chego 

perto e falo não faz isso, não faz aquilo porque eu sei que vai prejudicar todo mundo. 

7) Márjore: – E assim, as vezes, igual ontem a Sandra comentou, ocê chega perto de uma 

pessoa pra falar alguma coisa que é pra frutificar, que é pra ajudar, ela não aceita, não aceita, 

chega e fala, bate na mesma tecla ali, e eu sou uma pessoa muito nervosa, eu não sou, por 

exemplo, você vê que aqui é cheio de aviso, né? Não pode isso, não pode aquilo. Então eu 

acho que todo mundo aqui é adulto, é mulher, é experiente, tão experiente que veio pra cá né? 

Eu costumo falar aqui o que ninguém gosta de ouvir, que ninguém tava, ninguém ta aqui 

porque tava em casa rezando o terço ou cuidando da casa ou cuidando dos filhos, veio pra cá 

por algum motivo. Então se veio pra cá eu acho assim, então vamos cumprir as regras pra não 

prejudicar o próximo né? Não prejudicar o próximo, vamos tentar, mesmo com defeitos, se 

unir, mas infelizmente, infelizmente mesmo, aqui é a minoria né? Tem o tal do bolinho. Se eu 

chamo atenção da Laís, se ela não vai com a minha cara, se ela não gosta de mim, ela vai 

senta ali com a Fabíola, não é elas, eu só to citando nome assim pra, senta ali, começa a meter 

a língua, ah cê viu, por que é assim, porque é assado, mas ela não é capaz de admitir que 

errou, né? 

8) Márjore: – Então reconhecer e crescer é isso, entendeu, é aceitar que errou, é ir atrás e 

corrigir... o que fez. E muita gente aqui dentro não consegue fazer isso ainda não, é a minoria, 

a maioria não, a maioria ta ali lutando, consertando erro. Esses dias pra trás eu elogiei essa 

menina, Sabrina, que era uma pessoa muito danada, muito fofoqueira, atrapalhava muito a 

gente e hoje não. Hoje uma pessoa que ta ajudando sempre o próximo, o que ela pode fazer 

pra ajudar, ela é mais neutra, ela fica mais na dela. Então ela cresceu, ela cresceu através dos 

tombos. Então é isso ai, eu, a APAC, propõe, entendeu? É você corrigir seu erro. E não é você 

inventar historia pra poder... tipo assim... sempre arrumar um culpado pela sua atitude, pelo 

seus erros.  
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9) Márjore: – A Karla também é uma pessoa que... eu daqui cinco meses eu vou ta saindo do 

CSS, né? Pelo fato de eu ta grávida e, eu to escolhendo ela pra entrar no lugar da Mírian como 

secretária, que a Mírian ta indo embora. Outra pessoa que eu penso e admiro muito aqui 

dentro eu vou ta apontando pra ser a presidente, uma pessoa de muita responsabilidade, uma 

pessoa que nunca tomou bolinha, uma pessoa assim que... cumpre as regras. É uma pessoa 

assim que precisa. Então, as regras tem que ser passada, tem que ser cumprida. Não é porque 

eu sou mais, porque a pessoa quer ser mais, porque da porta pra dentro todo mundo é igual, 

né? Não importa se ela chegou aqui bem, se ela chegou mal, não importa o tráfico, se é 

tráfico, se é uma traficante famosa ou se é uma pessoa que roubou pra sustentar seu vicio, o 

delito fica lá fora. 

10) Márjore: – E muitas das vezes acontece, a pessoa senta, conversa dos delitos que fez, acha 

graça do que fez. É uma coisa que eu não acho bonito, que eu brigo mesmo. Faz uma coisa 

errada, ainda senta no bolinho pra rir daquilo que fez, entendeu. Já teve presa aqui que chegou 

a cuspir no copo da outra, no suco da outra aqui dentro. Já teve presa aqui que já pegou 

calcinha jogou dentro do vaso e defecou em cima entendeu? São outras coisas a mais que eu 

vim vendo no decorrer desses três anos que eu to aqui. É presa que às vezes fica nervosinha, 

faz alguma coisa de errado, ai com medo do CSS chegar lá na frente e falar pra a gerente. O 

que não consegue resolver aqui dentro ai é passado pra gerente, porque tudo primeiro é 

resolvido aqui dentro. Se acontecer alguma coisa que você não conseguir resolver aqui dentro, 

ai se passa lá pra frente. Ai chega lá, inventa uma historia pra se defender daquilo, até mesmo 

apontar o dedo pra presidente pra se defender daquilo que fez. Não é uma, não é duas, não é 

três vezes. 

11) Márjore: – Cada um tem um defeito. É muito fácil eu apontar pra aquela ali e falar: ela é 

chata, ela é prepotente, ela não segue as regra, é isso é aquilo, mas será que é fácil eu sentar 

aqui e falar dos três dedos que ta apontando pra mim todos os meus defeitos? Eu chegar aqui 

na frente, eu gosto de falar dos meus defeitos. Eu não tenho tolerância com as pessoas, não 

tenho. A pessoa fica me amolando muito eu isolo ela, eu não quero papo mais, e pronto 

acabou. Também não vou prejudicar aquela pessoa não, entendeu? Que é o caso do perdão. 

Cê pode até perdoar uma pessoa, mas não é porque perdoa a pessoa que cê tem que ficar ali 

lambendo ela, conversando com ela não, entendeu? Ou então, é... eu acho que o perdão é 

aquilo ali, cê perdoa o que fez, esqueceu, não lembrar mais. Não precisa d’ocê ficar ali 

lambendo, abraçando a pessoa não, entendeu? Então, eu sou assim, a minha tolerância pra 

mim é zero. Eu não tenho tolerância com as pessoas não. Eu tento ajudar, eu chego, eu 
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converso, eu explico, eu falo, entendeu? E geralmente eu prefiro usar as palavras que ta na 

Bíblia pra tentar conversar com a pessoa. 

12) Márjore: – Todo mundo assim é adulto, acho que ta consciente que ta aqui dentro. Tem as 

regra pra cumprir, regras tem que ser cumprida. E tipo assim não são regras difíceis não... são 

regras que a gente tem na casa da gente que a gente acaba passando pros filhos da gente. [...] 

Aqui não pode deixar uma toalha em cima da mesa, não pode deixar um copo é... atrapalhado. 

Se tomou café cê tem que arrumar, se usou o banheiro cê tem que limpar, não pode gritar. 

Igual hoje cedo eu amanheci nervosa, entendeu, to de mau humor até agora, porque tava com 

muito grito de manhã e eu custei dormir porque eu tive que receber presa de madrugada. Ai 

gritando. E as pessoas sabe que não pode, sabe que não pode gritar, pode conversar, não pode 

gritar e isso me irrita, porque são pessoas que já há muito tempo sabem dessas regras pra 

cumprir e sabem. Então é uma coisa que me deixa de muito mau humor, são pessoas que 

descumprem as regras, que sabem das regras, tão muito tempo, entendeu, e quando a gente 

chega pra poder falar, não pode. Ela não gosta, ela acha ruim, ela inventa mil desculpas, mil 

pretextos. 

13) Márjore: – Na sua chegada também aqui eu falei: quero a casa impecável, porque eu vou 

muito pro lado da limpeza, porque aqui vem gente de tudo quanto é lugar né? Aqui é um lugar 

público, então a limpeza ta acima de tudo. Ai eu peguei e falei: oh, quero a casa impecável, 

limpa, os dormitórios, as cortinas ficam pra cima, peguei um dormitório que tava bagunçado e 

uma das meninas que deixou bagunça tentou arrumar um argumento pra explicar aquilo ali. 

Então eu acho bem mais fácil invés de você arrumar argumento, perai, ta errado, deixa eu 

arrumar, isso não vai mais acontecer. Como ela [aponta para uma “recuperanda”] não cansa 

de fazer comigo, é uma pessoa, uma recuperanda pra mim que aqui é modelo entendeu, que 

nunca ganhou bolinha, sempre briguei, chamei atenção dela mesmo. Eu sou rígida com ela 

mesmo. Ela é outra pessoa que fez igual a Laís, pede desculpa e tenta consertar o erro e tenta 

crescer. No caso é o que eu tento passar pra todo mundo e é o que a casa propõe. 

14) Márjore: – É engraçado que, é uma situação diferente né? Igual eu que vim presa por 

causa do tráfico né? Ai cê vê uma pessoa, igual eu vejo a Amanda vim presa né? Às vezes 

você tem plena consciência de que você ta fazendo. Mais que nunca meu olhar aqui dentro é 

mais voltado pra essas pessoas. Mais pra elas, eu fico com mais dó delas. Igual ela no dia que 

ela chegou também, nossa eu fiquei morrendo de dó, eu briguei no outro dia por certos 

comentários, bati de frente, queria punir a casa inteira por causa disso, entendeu? Porque a 

partir do momento, igual eu vim presa do tráfico, não traficava não, mas eu tava no meio do 
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bando ganhando dinheiro e ela que é. Cê vê como que é, que você faz com a vida da pessoa, 

ai cê tem consciência do que cê faz com a vida da pessoa, você não desgraça né? A vida de 

uma pessoa não, sabe? Ocê desgraça com a vida da cidade inteira, causa dano na cidade 

inteira. Ai você bate de frente e cê vê assim: nossa, eu tive participação nisso. Entendeu? Eu 

tive participação nisso. Ai, igual a Sandra falou, cê tenta ajudar. Eu tento ajudar. Eu tento, 

converso. Igual é, infelizmente, a irmã dela [aponta para Karla] também acabou de chegar 

essa madrugada né? Ela ficou nervosa. Ai hoje de manhã eu chamei ela dentro do dormitório 

e falei: o que você tem que fazer agora é usar essa chance pra ajudar sua irmã pro cês duas 

saírem daqui de cabeça erguida. A irmã dela também é dependente né? Chegou aqui já era 

magra, não era tão como a irmã dela, mas chegou magra, todo mundo abriu os braços e a 

porta pra você, não foi? Então vai ser a mesma coisa pra sua irmã. [...] Então, meus últimos 

dias aqui eu quero fazer isso. Eu quero tentar ajudar, não sei se as pessoas vai querer né? 

Minha ajuda, mas vou tentar ajudar. Ai eu quero sair daqui de cabeça erguida e falar que a 

minha parte eu fiz. Eu errei né? Eu tô pagando pelo que eu fiz né? [...]  

15) Márjore: – Que é muito triste cê vê uma pessoa que é dependente químico chegar aqui no 

estado que chega. Porque eu tenho 5 filhos lá fora né? Ai teve um dia aqui, que teve uma 

menina que tava dando muito trabalho e chegou a me mandar tomar naquele lugar, se fosse 

tempos atrás eu avançava nela e rebentava a cara dela, mas ai cê começa a raciocinar 

entendeu. Igual eu tenho um filho lá fora que tem 18 anos poderia ter sido ele, ai outra pessoa 

aqui dentro ta no meio de nós, eu emprestei uma jaqueta pra ela, a pessoa falou "bem feito", 

uma jaqueta muito cara, pegou emprestado, ninguém quis emprestar roupa pra ela, eu 

emprestei, ela pegou e fugiu jogou a jaqueta fora. Ai a pessoa: bem feito, tomou prejuízo, 

gosta de se aparecer. Eu faço uma jaqueta, mas uma jaqueta não me faz não. No momento que 

essa menina jogou minha jaqueta fora, o meu filho tava lá fora sendo acolhido por alguém. O 

meu filho também tava tendo envolvimento com droga. É engraçado que foi no mesmo 

momento. A Sandra sabe da história que ela acompanha desde que tudo começou né? Nesse 

exato momento que aconteceu isso eu tive notícia que meu filho tava sendo ajudado por 

alguém lá fora entendeu? Então eu acho, acho isso ai né? O bem que cê faz, a gentileza que cê 

tem, gera gentileza. Às vezes não pra você, mas às vezes pra alguém que você ama e ta lá fora 

precisando, entendeu? Do mesmo jeito, a maldade que cê faz, gera maldade. Cê faz maldade, 

se eu faço maldade com essa menina aqui, num é ela que vai fazer pra mim, as vezes eu não 

consigo escapulir de tudo que eu fiz, mas uma hora lá fora alguém vai ta fazendo pra minha 

mãe, com meu filho, entendeu. Então a gente tem que pensar sempre assim né?  
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16) Márjore: – Aqui é um lugar pra todo mundo, entendeu, independente do crime, o que a 

gente pode fazer aqui é sempre ta abrindo os braços e ta acolhendo, independente ter cargo 

aqui dentro ou não. É porque... eu quero deixar, eu saindo daqui quero deixar meu cargo pra 

pessoa que mais me criticou aqui dentro, a pessoa que mais me julgou, que mais me apontou 

o dedo. É pra essa pessoa que eu quero deixar o cargo. Pra quando eu tiver lá fora essa pessoa 

falar assim: agora eu sei o que ela passava. O que vai doer nela vai ser a consciência, 

entendeu. O pior sofrimento é a consciência. É só isso. 

17) Márjore: – desejo pra todo, pra ela [Mírian] que ta indo embora, é uma pessoa muito 

esforçada, que, eu falo que eu sair daqui eu não quero encontrar com ninguém na rua daqui 

não, sinceramente, as meninas tem me dado muito trabalho, muita dor de cabeça, quero ficar 

uns cinco anos sem ver cara de ninguém. Existem pessoas aqui dentro que cê torce realmente 

pra felicidade né? A Mírian é uma, a Giovana também ali. E cê vê que sofre, que cai... no 

chão, assim não desanima não. Levanta. Levanta apesar dos obstáculos, apesar das tristeza, do 

sofrimento, elas cai, levanta, pega com Deus, elas não deixa a peteca cair não. Então mulher é 

isso ai, mulher não deixa a peteca cair. É, problema todo mundo tem, obstáculo todo mundo 

enfrenta. Nós ta aqui dentro não lá fora.  

18) Márjore: – Assim, eu sinceramente, do fundo do coração, faço das palavras da Mírian, as 

minhas né? Desejo pra todo mundo, que se de bem mesmo. Que sirva de lição. Mas tem 

pessoas que realmente, cê quer ver mesmo ali oh, cê quer ver grande na vida, crescer, se dar 

bem. Conforme essa menina [aponta para Cíntia] aqui também, é uma menina que eu tiro o 

chapéu pra ela. É uma pessoa que chegou aqui, com muita guerra, com muita luta pra 

sobreviver , pra poder conseguir o que quer, pra poder cuidar dos filhos. E o sonho dela é o 

sonho assim de toda mãe, que é ter a casinha, ficar com o marido dela, que ela ama demais, os 

filhos dela né? A Fabíola também, é uma pessoa também que caiu, teve problema de saúde 

também, não deixou a peteca cair. Ta ali sempre lutando. Não deixou se abater não. Ela, bola 

pra frente. Problema grave que ela teve, mesmo com o problema dela, ela esqueceu dela e 

tava ajudando sempre o próximo, entendeu? Tive também uma desavença com ela, porque, 

porque ela nem sempre me agradou, mas isso ai eu debati com ela, não debati com ninguém. 

Ainda precisa de algumas mudanças ainda, mas ela ta aqui pra aprender, né? Como pessoa, 

como ser humano, como mulher, eu acho ela também excelente, ela está sempre ajudando o 

próximo, sempre pensando no próximo, ta sempre botando a gente pra cima né? Ah, ela é a 

favor da mulher namorar muito, ela ta ali sempre ajudando todo mundo né? A Fa, essa menina 

também, a... Sabrina, também, acabou casando aqui dentro, tudo de bom pra ela. A Sandra, 
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que a cadeia dela ta pesada, ela é minha vice nossa senhora, desejo também tudo de bom pra 

ela, que ela casa com o pretendente dela, que tenha filho, vou dar as placas da casa dela pra 

ela. Isso é o que desejo pra todo mundo, porque acho que ser mulher é isso ai né? É cair, é 

levantar, prosseguir né? E é desejar pras pessoas que cê gosta e que cê não gosta que se dê 

bem na vida. E por mais que eu quero ficar um bom tempo sem ver a cara de ninguém, um dia 

eu pretendo passar perto de algumas dessas meninas que ta aqui e um dia sim, ver elas bem. 

Que valeu a pena né? Ela ter vindo presa, né?  

19) Márjore: – Ontem também eu falei com a Renata. Renata tava passando um problema de 

saúde, eu falei pra ela: “Deus faz as coisas na hora certa, no momento certo”. Eu também tive 

um problema com vício do álcool, era alcoólatra de carteirinha, né? Eu tinha até minha 

carteirinha de cachaceiro, né? Tinha, tinha mesmo, brincadeira que os pinguço fazia, 

carteirinha de cachaceiro, tinha pouca não. Era muito a favor do álcool, da bebida. Bebia 

demais da conta, né? Tinha problema sério assim. Eu não pretendo parar de beber minha 

cervejinha não. Porque quando sair quero beber minha cervejinha que eu gosto muito, mas se 

ela tivesse na rua, o que seria da vida, da saúde, dos filhos dela. Porque hoje ela pensa em ter 

essa preocupação com os filhos dela porque ela viu a família e a vida que ela tinha e onde ela 

errou. Então hoje ela ta tendo tempo pra perceber e ver tudo isso ai e consertar. Isso é uma 

chance que eu acho que é única, porque quem dá é Deus, Deus dá dois caminhos procê 

escolher, cê escolhe o que ocê quer, o bão e o ruim, e a chance de todo mundo aqui escolher 

um caminho bão. Se deu mal na vida é porque escolheu um mal caminho, experiência cê teve 

que não dá certo. Tráfico não dá certo, roubo não dá certo, matar não dá certo, mentir não dá 

certo, entendeu. E agora a gente reflete tudo, tem esse tempo pra refletir tudo de errado que 

você fez, e ter a chance de não fazer de novo. 

20) Márjore: – Se fosse pra desanimar eu já tava no chão igual pano de chão toda rasgada, 

porque eu acho que se existe uma pessoa que mais penou aqui dentro foi eu. Foi morte atrás 

de morte, foi, é... depois que eu fui presa, é... filho caiu nas drogas, caiu no trafico, depois do 

trafico, caiu nas drogas e hoje graças a Deus na hora que minha cadeia começa a cair, a minha 

família começa a se curar. O meu sonho é ver minha família bem, dar um sossego pra minha 

mãe porque ta olhando meus filhos né? Porque a mãe da gente que sofre quando a gente ta 

presa aqui, mas quem fica preso junto com a gente é a família, né? Pra visitar, fica olhando os 

filhos da gente. E que a gente assim, use essa chance como única, né? Uma oportunidade 

única que Deus ta dando. Que a gente garra mesmo, com unhas e dentes, segura ela e não 

perde mais não. Eu vejo a menina também na hora que ta saindo, ta aqui dentro lamentando, 
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eu vou mudar. Na primeira oportunidade que tem vai pra balada, bebendo, esquece tudo que 

passou aqui, e todo mundo não esquece, que apesar de ser melhor que um presídio, não deixa 

de ser uma cadeia, onde que vem a dor da tristeza, da saudade, né? Da solidão, porque aqui a 

gente não pode ficar desabafando tudo da vida da gente de particular pros outros, não pode, 

tem coisa que tem que ficar só pra gente, a gente não pode falar nem mesmo pra família. [...] 

Tudo passa. Eu quase entrei em depressão com a morte do meu irmão, eu criei ele. A Juliana 

com a Vera nessa fase me ajudou muito, demais mesmo, né? Eu pensei que eu não ia 

aguentar. Aguentei, eu to aqui né? Minha família crescendo e eu grávida deee novo, pela 

sexta vez né? Era o sonho do meu marido, não meu né. Mas graças a Deus vai ser muito 

amada, vai ser muito querida, vai ter um monte de madrinha aqui dentro, aqui oh, um monte 

mesmo. Vai ser um pouquinho de todo mundo né? Eu se pudesse pegar a primeira letra de 

cada uma aqui e inventar um nome e colocar nessa criança eu colocava né?  

21) Márjore: – Só aqui dentro que tem obstáculo não, lá fora continua criando, ai quando a 

gente cair lá fora, a gente vai pensa no obstáculo que superou aqui dentro e vai falar não eu 

vou superar. Desanima não. Cai nas drogas não, cai na bebida não, aconteceu, dobra o joelho 

conversa com Deus, procura um amigo abraça conversa desabafa, mas não deixa a peteca cair 

não. Porque obstáculo a gente vai ter todo momento. E viver significa isso ai, é sofrer, é 

chorar, é sorrir, é ta alegre. Isso significa viver. A vida é isso ai, não vai acabar nunca, né? 

Não é saindo da cadeia que isso vai acabar não, porque lá fora continua a mesma coisa. Eu lá 

fora tenho muita coisa pra enfrentar ainda, tem meus filhos, tem um ex marido que ta 

esperando minha volta e que eu não quero, tem meu marido que eu amo muito, também ta 

preso e ta saindo junto, tem mais esse filho. Eu deixei criança pra trás, agora eu vou pegar 

tudo homem, tudo barbado, ta enorme, vou pegar minha filha mulher, meu outro filho que 

também ta pra casar na igreja também, entendeu? 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A sociedade, no que tange ao feminino, tem passado por mudanças em seus padrões 

morais e éticos, a mulher se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, nas decisões 

familiares, na criação independente dos filhos, como também em transgressões. Chama a 

atenção, no perfil das mulheres que contribuíram para esta pesquisa, o fato de serem mães, 

muitas vezes provedoras do lar, algumas com marido ou filhos com histórico de infração. 

Muitas delas se emaranham na cena criminosa por contingência familiar ou por drogadição. 

Tudo isso reafirma as transformações no papel e no lugar da mulher nos dias de hoje. 

A instituição APAC, apesar de se apresentar ideologicamente diferente da prisão 

comum, ainda traz características das instituições totais e dos enclausuramentos tratados por 

Goffman e Foucault. A prisão, ao afastar o sujeito de suas vivências cotidianas, atua como 

instituição de reclusão destinada a punir transgressões e a moldar indivíduos, ensejando, dessa 

forma, rupturas na subjetividade. As presas são colocadas fora do ambiente de trabalho livre, 

do convívio com filhos, familiares e amigos, fora do lar, dos laços, da vida social e das 

atividades de lazer. Dessa forma, institui-se um novo modo de subjetivação.  

Nessa nova situação, elas têm que se reinventar, a partir das vivências, dos jogos de 

verdade, relações, regras e privações a que estão submetidas, e encontrar formas de liberação 

que atuem como escapes. Os jogos de verdade ou jogos de força e poder, no caso de 

instituições como a prisão comum ou a APAC, limitam a expressão delas e as colocam em 

uma posição de desvantagem dentro desse jogo. Apesar do poder massivo da instituição e das 

possibilidades mínimas delas se imporem, em muitos casos, elas encontram formas de se 

liberarem da situação impositiva vivenciada. Elas vão contra o que está sendo imposto, sejam 

regras ou verdades. Isso fica nítido quando formam o “bolinho” – agrupamento insurgente de 

duas ou três – ou quando cometem pequenas transgressões às regras.  

Novos modos de subjetivação são inaugurados nesse cenário de ruptura em que a vida 

é transferida para a prisão, tornando-se prescrita e cerceada, o sujeito tendendo a se 

reformular e se recriar diante das possibilidades limitadas de se constituir. Nesse contexto 

atuam as instâncias foucaultianas de objetivação e subjetivação. As objetivações estão ligadas 

ao que tornam o sujeito objeto, como os processos disciplinares que o fazem dócil e útil, as 

regras às quais precisa se submeter e os códigos morais que lhe são impostos: horário para 
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fumar, comer, estudar, as atividades domésticas que devem ser feitas e que são 

supervisionadas, a arrumação dos objetos pessoais e da própria cama, entre outros. A 

instituição tende a objetivar as mulheres através das regras e prescrições de comportamento 

impostas a elas. Essas objetivações exigem a adaptação e a transformação de sua 

subjetividade. As subjetivações estão ligadas às práticas de si com as quais o sujeito se 

constitui e que o prendem a certa identidade que demarca quem ele é.  

Na prisão o corpo passa a ser objeto do poder, capaz de ser manipulado, moldado, 

treinado, transformado e docilizado. Passa a ser obediente e útil. Na APAC, as normas e 

regras são fixas e rígidas sendo que todas as “recuperandas” são responsáveis por disseminá-

las e controlá-las. A disseminação e controle atuam como o mecanismo do panóptico, pois 

possibilitam que todas sejam vigiadas em tempo integral e que sejam mantidas condutas 

desejáveis à instituição. A partir do Conselho de Sinceridade e Solidariedade, criado pela 

própria instituição e gerido pelas próprias presas, a APAC impõe um poder-saber capaz de 

moldar e controlar subjetividades e instaura novos modos de subjetivação, muitas vezes pela 

via da sujeição.  

Reclusão, normas, regras, prescrições, privações, atividades profissionais e educativas, 

convívio em grupo, tarefas diárias, relações estabelecidas dentro e fora são elementos 

produtores de subjetividade, quer na APAC, quer na prisão comum. Porém, diferente da 

prisão comum o aprisionamento na APAC valoriza as mulheres institucionalizadas por meio 

das atividades profissionalizantes, educacionais e até estéticas, proporcionadas pela 

instituição. A preocupação com o ensino e a criação de oportunidades profissionais gera 

expectativa positiva para a volta ao convívio social. Limpeza, comodidade, higiene e 

alimentação também são um diferencial institucional, que mantém e incentiva condições 

básicas e dignas. Dentro do sistema apaqueano, percebi que muitas das presas fazem planos, 

constroem sonhos e têm expectativas para o futuro, o que as motiva a seguir no cumprimento 

da pena e almejar a liberdade.  

Ao terminar essa pesquisa, constato que a vida numa instituição de reclusão como a 

APAC, não diferente da prisão comum, também leva a um modo de subjetivação 

frequentemente baseado na sujeição, o sujeito sendo objetivado por meio de relações de poder 

impositivas, normas e regras de convivência e de comportamento. Diferente da prisão comum 

que se interessa basicamente em afastar o criminoso da sociedade, o intuito da APAC é 

principalmente o de moldar as subjetividades para que, ao término da reclusão, as mulheres 

não incorram em novos delitos. A APAC permite e incentiva a autonomia das internas pela 
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via do aprendizado escolar e profissionalizante. Estimula o desenvolvimento das capacidades 

e aptidões, proporciona atividades de lazer e cuidado dentro da instituição. Com isso, ela 

possibilita que a subjetividade também se constitua a partir dessas vivências e desse conteúdo 

pessoal e singular. Além disso, a formação grupal, na qual as presas estão inseridas, contribui 

para a emergência de novos modos de subjetivação: cada uma tem possibilidades de se 

expressar a respeito da outra, elas se veem como espelhos e como exemplos a serem (ou não) 

seguidos. Resulta que a perspectiva da maioria das internas é “mudar” e iniciar nova vida. 

Elas colocam, contudo, essa missão nas “mãos” da APAC.  



99 

 

 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

 

Andrade, M. S. (2011a). Mentes criminosas? O trabalho do psicólogo na área do direito 

penal. Pesquisa PROBIC Edital N° 066/2009. Bolsa FAPEMIG via PUC – Minas.  

 

Andrade, M. S. (2011b). Tô preso e agora? As (im)possibilidades de reintegração social. 

Monografia apresentada ao Programa de Graduação em Psicologia PUC Minas.  

 

Assis, R. D. (2007). A realidade atual do sistema penitenciário brasileiro. Revista CEJ, 

Brasília, ano XI, n. 39, pp. 74-78. Recuperado em 5 de agosto, 2013, de 

http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/949/1122 

 

Baptista, P. A. (2009). Teologia de Leonardo Boff e o Diálogo inter-religioso: limites e 

aberturas. Simpósio de Teologia, PUC Rio. Recuperado em 02 fevereiro, de 2014, de 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/docdigital/simposioteologia/pdf/Paulo%20 

Agostinho%20Nogueira%20Baptista.pdf 

 

Baratta, A. (2011). Ressocialização ou controle social: uma abordagem crítica da 

“reintegração social” do sentenciado. Universidade Federal de Saarland, R. F. A. Alemanha 

Federal. Recuperado em 04 de abril, 2014, de 

www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/ressocialização-ou-controle-social-uma-abordagem-

crítica-da-“reintegração-social”-do-senten 

 

Barbosa, L. L. (1982). Traços Gerais da Reforma Penal. Revista da Faculdade de Direito da 

UFG, vol. 6, n. 1, pp. 23-32. Recuperado em 15 de fevereiro, de 2014, de 

http://revistas.ufg.br/index.php/revfd/article/view/11458/7518 

 

Bassanezi, C. (2006). Mulheres dos anos dourados (p.607-639). In: Del Priori, M. (org.). 

História das mulheres no Brasil. 8° Ed. São Paulo: Contexto. 

 

Biasoli-Alvez, Z. M. M. (2000). Continuidades e rupturas no papel da mulher brasileira no 

século XX. Psicologia: Teoria e Pesquisa, vol. 16, n. 3, pp. 233-239. 

Recuperado em 02 de novembro, 2013, de http://www.scielo.br/pdf/ptp/v16n3/4810.pdf 

 

Brasil, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Recuperado em 

20 de agosto, de 2013, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

 

Breitman, M. R.(1999). Criminalidade feminina: outra versão dos papéis das mulheres. 

Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 1, nº 1, pp. 200-223.  

Recuperado em 15 de novembro, de 2013, de 

http://seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/6904/4168.  

 

http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/949/1122
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v16n3/4810.pdf


100 

 

 

 

Bresser-Pereira, L. C. (2006). As revoluções utópicas dos anos 60: a revolução estudantil e a 

revolução política na igreja. São Paulo: Editora 34. 

Carvalho, M. L.; Valente, J. G. Assis, S. G. & Vasconcelos, A. G. G. (2006). Perfil dos 

internos no sistema prisional do Rio de Janeiro: especificidades de gênero no processo de 

exclusão social. Ciência & Saúde Coletiva, 11 (2), p. 461-471.  

 

Castro, E. (2009). Vocabulário de Foucault – um percurso pelos seus temas, conceitos e 

autores. Belo Horizonte: Autêntica Editora.  

 

Costa, L.; Parreiras, A. (2007) APAC: alternativa na execução penal. Puc Minas, BH. 

Recuperado em 08/05/2013. http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33048-

41542-1-PB.pdf 

 

Courtine, J-J. Metamorfoses do discurso político: as derivas da fala pública. São Carlos: 

Claraluz, 2006.  

Charaudeau, Patrick & Maingueneau, Dominique. (2004). Dicionário de análise do discurso. 

São Paulo: Contexto. 

Decreto-Lei N
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Ministério da 

Justiça: Brasil. Recuperado em 20 de agosto, de 2013, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm 

 

Decreto-Lei N° 7.210 (1984). Lei de Execução Penal. Ministério da Justiça: Brasil. 

Recuperado em 20 de agosto, de 2013, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm 

 

Demo, P. (2000). Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas.  

 

Duarte, C. L.; Carmo, D. & Luz, J. (2008). Mulheres de Minas: lutas e conquistas. SEDES, 

CEMMG, Imprensa Oficial. Belo Horizonte.  

Fernandes, C. A. (2001). Discurso e produção de subjetividade em Michel Foucault. 

Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos (LEDIF): resultados parciais de estágio de 

pós-doutoramento. Uberlândia - MG, ano 2, artigo n. 1, 2011 . Recuperado em 02 de 

dezembro de 2013, de http://pablo.deassis.net.br/wp-content/uploads/61106619-Discurso-e-

producao-de-subjetividade-em-Michel-Foucault.pdf 

Ferreira Neto, J. L. (2004). Processos de subjetivação e novos arranjos urbanos. Revista do 

Departamento de Psicologia UFF, v.16, n.2, p. 111-120. 

 

Fonseca, K. P. (2006). (Re) Pensando o crime como uma relação de antagonismos entre seus 

autores e sociedade. Psicologia Ciência e Profissão, v.26 n.4. Brasília. Recuperado em 15 de 

agosto, 2013, de  

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v26n4/v26n4a02.pdf 

 

Foucault, M. (1985). História da sexualidade 3: o cuidado de si. Rio de Janeiro: Graal 

Editora.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.scielo.br/pdf/pcp/v26n4/v26n4a02.pdf


101 

 

 

 

Foucault, M. (1987). A Arqueologia do Saber. (Luiz Felipe Baeta Neves, Trad.). Rio de 

Janeiro: Forense-Universitária.  

 

Foucault, M. (1996). A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, 

pronunciada em 2 de dezembro de 1970. São Paulo: Edições Loyola. 

 

Foucault, M. (1998). História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal 

Editora.  

 

Foucault, M. (2003). A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora. 

 

Foucault, M. (2004). Ditos e escritos V: Ética, sexualidade, política. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária.  

 

Foucault, M. (2010). Vigiar e Punir: o nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes.  

 

Gaskell, G. (2002). Entrevistas individuais e grupais. In: Bauer, M; Gaskell, G. Pesquisa 

qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes. 

 

Geertz, C. (1989) A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC – Livros técnicos e 

científicos. 

 

Gill, R. (2002) Análise do discurso. In: Bauer, M; Gaskell, G. Pesquisa qualitativa com texto, 

imagem e som: um manual prático. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes. 

 

Giulani, P. C. (2006). O movimento das trabalhadoras e a sociedade brasileira (p.640-668) In: 

Del Priori, M. (org.). História das mulheres no Brasil. 8° Ed. São Paulo: Contexto. 

 

Goffman, E. (1961). Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva. 

 

Guedes, M. A. (2006). Intervenções psicossociais no sistema carcerário feminino. Psicologia 

Ciência e Profissão, 2006, 26 (4), p. 558-569.  

 

Machado, M. N. M. (2008). Análise do discurso nas ciências da administração. In: Helal, D. 

H., Garcia, F. C., Honório, L.C. Gestão de Pessoas e Competência: teoria e pesquisa. 

Curitiba: Juruá.  

 

Machado, M. N. M. (2014). Análise do discurso: vivências, projetos, pesquisas. (Capítulo de 

livro não publicado, apresentado em sala de aula). 

 

Machado, M. N. M., Nahass, J. D. P., & Utsch, M. J. D. (2001). O homossexual e a AIDS: 

Análise da recorrência de condutas de risco. In: Ministério da Saúde/Secretaria de Políticas de 

Saúde e Coordenação Nacional de DST e Aids (Org.). Bela Vista e Horizonte: Estudos 

comportamentais e epidemiológicos entre homens que fazem sexo com homens. (2ª ed.) 

Brasília: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional 

de DST e Aids, 2001, consultado a 8 de agosto de 2014 em 

http://www.aids.gov.br/avalia5/anexos_2/anexo_II.htm. 

 



102 

 

 

 

Mansano, S. R. V. (2009). Sujeito, subjetividade e modos de subjetivação na 

contemporaneidade. Revista de Psicologia da UNESP, v. 8, n. 2, p. 110-117.  

 

Martins, H. H. T. S. (2004). Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e Pesquisa: São 

Paulo, v. 30, n.2, p. 289-300.  

 

Marques, J. B. A. (1985). Tipos de estabelecimentos penitenciários. Justitia: 47 (129). São 

Paulo. 

 

Miles, R. (1989). A história do mundo pela mulher. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 

Científicos Editora LTDA: Casa-Maria Editorial. 

 

Minas Gerais, Tribunal de Justiça (2011). A execução penal à luz do método APAC / 

Organização da Desembargadora Jane Ribeiro Silva. - Belo Horizonte: Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais. Recuperado em 05 de fevereiro, de 2014, de 

http://ejef.tjmg.jus.br/biblioteca/doc/Livro_ExecPenal.pdf 

 

Minayo, M. C. S. (1994). Ciência, técnica e arte: o desafio da ciência social. (p. 9-29). In: 

Deslandes, S. F,; Cruz Neto, O.; Gomes, R. & Minayo, M. C. S. (Orgs.). Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade . Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

Ministério da Justiça (2008). Mulheres encarceradas: diagnóstico nacional. Departamento 

Penitenciário Nacional. Brasília, DF.  

 

Minzon, C. V.; Danner, G. K. & Barreto (2010). Sistema prisional: conhecendo as vivências 

da mulher inserida neste contexto. Akrópolis, Umuarama, v. 18, n. 1, p. 71-81.  

 

Sarti, C. A. (2004). O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revistando uma trajetória. 

Estudos Feministas, vol. 12, n. 2. Florianópolis.  

 

Silva, M. A. M. (2006). Da colônia a bóia-fria. (p. 554-577) In: Del Priori, M. (org.). História 

das mulheres no Brasil. 8° Ed. – São Paulo: Contexto. 

 

Silva, J. R. (2011) Apresentação. (p. 5-7). In. MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. A 

execução penal à luz do método APAC / Organização da Desembargadora Jane Ribeiro Silva. 

- Belo Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 

http://ejef.tjmg.jus.br/biblioteca/doc/Livro_ExecPenal.pdf 

 

Soihet, R. (2006). Mulheres pobres e violência no Brasil urbano (p. 362-400). In: Del Priori, 

M. (org.). História das mulheres no Brasil. 8° Ed. – São Paulo: Contexto. 

 

Travaglia, L. C (1990). Uma introdução ao estudo do humor pela lingüística. DELTA – 

Revista de Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, São Paulo, v. 6, n.1, 

p.55-82. 

Zanin, J. E & Oliveira, R. C. S. (2006). Penitenciárias privatizadas: educação e 

ressocialização. Práxis Educativa, v. 1, n. 2. Ponta Grossa, PR. 

http://ejef.tjmg.jus.br/biblioteca/doc/Livro_ExecPenal.pdf


103 

 

 

 

ANEXO: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Modos de Subjetivação no Discurso de Mulheres que Cometeram Delitos: Análises 

das Práticas de Constituição de Si Próprias 

 

Prezado (a), 

 

Este Termo de Consentimento pode conter palavras que você não entende. Peça ao 

pesquisador que explique as palavras ou informações não compreendidas. 

 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 

investigar como mulheres que cometeram delitos veem a si mesma e aos outros, como cuidam 

de si e como convivem com a prisão. Você foi selecionada porque faz parte do grupo de 

pessoas que poderá fornecer subsídios para que o estudo se concretize. Sua participação não é 

obrigatória. 

 

Para participar deste estudo solicito a sua participação nas oficinas de estética que 

iremos realizar. O maior desconforto para você será o tempo que deverá dispor. O benefício 

será o aprendizado em procedimentos de estética e contribuição pessoal para o 

desenvolvimento de um estudo científico.  

 

Se você desejar, a sua identidade será mantida em sigilo e os resultados deste estudo 

serão sempre apresentados resguardando seus dados pessoais. Dessa forma, você não será 

identificada quando o material da entrevista for utilizado em publicações científicas ou em 

exposições educativas, uma vez que você não indicará seu nome nem prestará informações 

que possam identificá-la. Se, ao contrário, preferir aparecer como uma pessoa que colaborou 

para essa pesquisa oferecendo informações, o seu nome poderá ser mencionado.  

 

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária. Você tem o direito de 

não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento. 

 

Este estudo foi encaminhado para avaliação e aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São João Del, que poderá ser contatado em caso de 

questões éticas, pelo telefone (32) 3379-2594 ou e-mail cepes@ufsj.edu.br. 
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O pesquisador responsável poderá fornecer qualquer esclarecimento sobre o estudo, 

assim como tirar dúvidas, bastando contato no seguinte endereço de email: 

Nome do pesquisador: Michelle Silva de Andrade 

E-mail: michellesandrade@yahoo.com.br 

 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento, antes de assiná-

lo. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi 

satisfatoriamente explicada e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo, 

também, que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem perda de 

benefícios ou qualquer outra penalidade. Dou meu consentimento de livre e espontânea 

vontade para participar deste estudo. 

( ) Prefiro ter meus dados pessoais resguardados. 

( ) Gostaria de ser citada como uma pessoa que colaborou com esta pesquisa. 

 

Nome do participante (em letra de forma):  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Assinatura do participante Data 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Obrigada pela sua colaboração e por merecer sua confiança. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nome e Assinatura do pesquisador Data 

 

 

 


