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NOTA SOBRE A EPÍGRAFE 

 

“[…]. Em minha memória, o que acabara de ouvir e os semblantes daquelas mulheres. De todas as 

lembranças, a mais vívida é a de seus olhos, recordo-me exatamente de todos e de que uma hora ou outra eles 

se enchiam de lágrimas. 

Penso em como será quando, ao término do cumprimento de suas sentenças, saírem da unidade e 

fazerem o caminho que fiz há pouco. O que estarão pensando e sentindo? Ao chegarem à Rodovia, irão seguir 

em qual direção? Haverá alguém esperando por vocês?  

Receberão o abraço de seus filhos? De suas mães? E quem perdeu o contato com os familiares, quem 

irá lhes abraçar? Afinal, haverá abraços? 

Não sei! […] O que sei, confessarei! 

Após chegar à minha casa, escreverei incessantemente sobre tudo que vi e ouvi. O medo de “esquecer 

algo” fará do registro no caderno de campo uma tarefa árdua. Porém, em algum momento entenderei que, 

por mais que me esforce, não vou conseguir lembrar-me de todas as minúcias. Irei perceber então que, da 

mesma forma, será humanamente impossível não me recordar, por um bom tempo e com tamanha precisão, 

de tudo o que senti quando estive na unidade conversando com vocês: o nó na garganta, o arrepio, a aflição 

durante aqueles poucos, mas longos segundos em que me faltaram palavras… 

Por alguns dias, confesso, que de maneira quase “automática” não usarei anéis, brincos, colares e 

nem roupas vermelhas, não que não goste da cor ou desses acessórios, mas é que ao entrar em um 

estabelecimento prisional não se deve utilizá-los, há também de se desprender dos objetos… É 

impressionante como as normas se mantêm em nosso (in)consciente, os gestos continuam programados, os 

tempos controlados e os espaços ainda parecem vigiados (ou são assim mesmo?). Pergunto-me sobre vocês, 

quanto tempo irão levar para esquecer tudo isso? 

Confesso que por muitos dias darei asas a minha imaginação e permitirei que ela faça vários 

sobrevoos. Imaginarei como vocês estarão: angustiadas, esperançosas, solit(d)árias… O que irão fazer e 

como serão os seus dias: se é dia de trabalho, de estudo, de ter atendimento ou de receber pertences e visitas. 

Também tentarei imaginar como são aquelas pessoas sobre as quais me falaram: seus filhos, suas mães, seus 

amigos… […] 

Por muito tempo, confesso, refletirei sobre a liberdade, sobretudo a liberdade das mulheres. 

Enquanto estou nesse ônibus, vem à minha memória uma frase da Simone de Beauvoir: “Querer ser livre é 

também querer livres os outros”. Ela nunca fez tanto sentido para mim quanto agora. Talvez se torne a 

epígrafe de minha dissertação, ou talvez não, mas no momento é ela que melhor representa esse meu 

sentimento: mesmo estando livre para ir, me sinto um pouco “presa”. É porque a minha liberdade não é tão 

liberdade sozinha, ela sonha com a liberdade daquelas mulheres que conheci e com a de todas as outras, cujo 

aprisionamento se concretiza através de outros muros e de outras grades. Chego ao meu destino. Posso 

seguir… O que me acontecerá nos próximos dias já sabem, lhes confessei” (CADERNO DE CAMPO, 2016, 

p. 39-40)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querer ser livre é também querer livres os outros. 

(Simone de Beauvoir) 

 



 

RESUMO 

Esta pesquisa analisa a efetividade das políticas e das práticas de formação profissional das 

mulheres privadas de liberdade, instituídas em Minas Gerais, especificamente nas unidades 

prisionais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A dissertação contempla as discussões 

sobre o correlacionamento histórico entre o modo de produção da vida material e as formas 

punitivas, as políticas públicas de trabalho e educação no sistema prisional, as relações sociais 

de sexo e a divisão sexual do trabalho, o encarceramento das mulheres, entre outras. As 

referidas temáticas são abordadas com base nas contribuições de Karl Marx, de teóricos de 

filiação marxista e de pesquisadores da Linha “Trabalho e Educação”. Realizou-se uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, a partir da análise documental e da realização de entrevistas 

semiestruturadas com 14 mulheres privadas de liberdade que estavam realizando ou concluído 

cursos de formação profissional no interior das duas unidades investigadas. As entrevistas, as 

visitas ao Complexo Penitenciário Feminino e ao Presídio Feminino, bem como  as conversas 

com as profissionais, foram registradas em caderno de campo. A pesquisa foi orientada pelo 

seguinte problema: “Qual é a efetividade das políticas e das práticas instituídas nas unidades 

prisionais da Região Metropolitana de Belo Horizonte para a formação profissional e trabalho 

das apenadas?” E a partir desse, demonstrou-se os efeitos dos cursos investigados (de costura e 

de cabeleireiro) nas dimensões educacional/profissional, social e pessoal da mulheres privadas 

de liberdade, abordando o processo de profissionalização, as relações intra e extramuros e as 

expectativas de futuro delas. Espera-se que a dissertação contribua  para  o debate sobre o tema, 

tanto em relação à produção do conhecimento como no fornecimento de subsídios aos processos 

formativos no sistema prisional e ao desenvolvimento de políticas públicas setoriais. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas formativas; Mulheres privadas de liberdade; Sistema prisional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

This research analyzes the effectiveness of policies and practices of professional training of 

women deprived of liberty, instituted in Minas Gerais, specifically in the prison units of the 

Metropolitan Region of Belo Horizonte. The dissertation contemplates discussions about the 

historical correlation between the mode of production of material life and punitive forms, public 

policies of work and education in the prison system, social relations of sex and the sexual 

division of labor, imprisonment of women, among others. These themes are approached based 

on the contributions of Karl Marx, theorists of marxist affiliation and researchers of the line 

“Labor and Education”. A qualitative research was carried out, based on the documentary 

analysis and semi-structured interviews with 14 women deprived of freedom who were carrying 

out or concluded professional training courses inside the two units investigated. The interviews, 

the visits to the Complexo Penitenciário Feminino and the Presídio Feminino, as well as the 

conversations with the professionals, were recorded in a field notebook. The research was 

guided by the following problem: “What is the effectiveness of the policies and practices 

instituted in the prison units of the Metropolitan Region of Belo Horizonte for the professional 

training and work of the victims?” And from that, the effects of the courses were demonstrated 

(sewing and hairdressing) in the educational/professional, social and personal dimensions of 

women deprived of their liberty, addressing the professionalization process, the intra and 

extramural relationships and their future expectations. It is hoped that the dissertation will 

contribute to the debate on the subject, both in relation to the production of knowledge and in 

the provision of subsidies to the formative processes in the prison system and to the 

development of sectoral public policies. 

KEYWORDS: Training practices; Women deprived of freedom; Prison system.  
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INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa analisa a efetividade das políticas e das práticas de formação profissional 

das mulheres privadas de liberdade, instituídas em Minas Gerais, especificamente nas unidades 

prisionais da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

A formação profissional, nesta dissertação, não é apreendida de forma restrita à 

Educação Profissional (EP), enquanto processo escolarizado, mas sim compreendida como 

formação para o trabalho e formação no trabalho, considerando ainda os conhecimentos tácitos 

dos trabalhadores1 e o trabalho como princípio educativo. 

Historicamente, a formação de trabalhadores se inscreve no campo de disputas entre 

forças sociais antagônicas e tem sido objeto de diversos debates. No contexto prisional, as 

questões relativas ao tema tornam-se ainda mais complexas, haja vista as inúmeras implicações 

objetivas e subjetivas das práticas formativas no cárcere, indelevelmente marcadas pelos limites 

desse espaço singular, caracterizado pela repressão, ordem e disciplina, que visam adaptar o 

sujeito às normas e valores da prisão; justamente em uma perspectiva contrária à essência 

transformadora do trabalho e da educação, que pretendem contribuir para a plena formação e 

libertação humana (ONOFRE; JULIÃO, 2013, p. 53). 

Os desafios mencionados, entre outros, evidenciam a necessidade de ampliação 

(quantitativa e qualitativa) dos estudos e discussões sobre a problemática. Em consonância com 

esse argumento, Julião e Onofre (2013) destacam a importância de investigações que ofereçam 

novos encaminhamentos a questão, articulando subsídios intelectuais e técnicos capazes de 

“alicerçar o trabalho prático em andamento nas unidades prisionais, bem como subsidiar 

políticas públicas para a área” (JULIÃO; ONOFRE, 2013, p. 11).  

Cabe salientar que a efetividade “refere-se a algo que se traduz por seus efeitos ou por 

ações concretas” (FIDALGO; MACHADO, 2000, p. 140). A origem etimológica da palavra 

efetividade, effectivus, remete à ideia da “produção de efeito”, a “uma prática que produz um 

efeito esperado” (GOUVEIA, 2010, s/p). 

A análise da efetividade das duas dimensões expressas no objetivo desta pesquisa 

(políticas e práticas) é realizada com base nas contribuições teórico-metodológicas do 

                                                 
1 “Conhecimento tácito”, no dizer de alguns, “qualificações tácitas”, “saber tácito”, “saber do trabalhador” e 

“savoir-faire” no dizer de outros” (ARANHA, 1997, p. 13). O conhecimento tácito é adquirido pelo trabalhador 

tanto no processo de trabalho quanto na sua atividade social em geral. É um processo contínuo e essencial ao 

andamento cotidiano do trabalho. É dificilmente codificável, o que dificulta a sua sistematização e é extremamente 

dinâmico, estando presente em, praticamente, todos os processos de trabalho (Idem, p. 13). 
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marxismo. A perspectiva marxista, mediante a centralidade da categoria trabalho, permite 

estabelecer uma articulação analítica entre as mudanças da sociedade, suas contradições e 

historicidade. Marx (1996) na conceituação amplamente abordada e de relevância indiscutível 

considera que: 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo 

em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com 

a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele 

põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e 

pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para 

sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele 

e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1996, 

p. 297). 

 

Enfatiza-se, portanto, o caráter duplo do trabalho enquanto produção de valor pelo 

intercâmbio com a natureza e como processo de autotransformação do homem, ou seja, como 

processo simultaneamente produtivo e formativo (FIDALGO, 1996, p. 54). Essa compreensão 

é fundamental para a discussão proposta neste estudo. Uma vez que ao considerar a dupla 

dimensão do trabalho, evita-se incidir em uma limitação recorrente nas pesquisas que tratam do 

tema: reduzir o trabalho somente a produção de valor, ou lhe atribuir a responsabilidade pela 

“transformação” da pessoa privada de liberdade, sem levar em consideração os demais 

condicionantes.  

Consequentemente, a consideração acerca do duplo caráter do trabalho se estende ao 

estudo da formação profissional das mulheres presas e da efetividade das políticas e das práticas 

dessa formação. 

O interesse pela temática está relacionado intrinsecamente à minha trajetória acadêmica 

e profissional2. Enquanto graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) atuei desde o início do curso, como Bolsista de Iniciação Científica, em projetos sobre 

formação profissional. 

De 2010 a 2012 participei do Projeto Laboratório em Rede de Políticas e Práticas de 

Formação do Trabalhador3 (Laborar) e de 2013 a 2014 do Projeto Práticas Formativas da 

Juventude Trabalhadora no Ensino Médio Integrado4, vinculado ao Programa Observatório da 

                                                 
2 A flexão verbal na primeira pessoa do singular foi adotada nos trechos em que são descritas as experiências da 

autora.  
3 O Projeto Laboratório em Rede de Políticas e Práticas de Formação do Trabalhador (Laborar), desenvolvido 

entre 2008 e 2012, objetivou acompanhar, sistematizar e analisar políticas e práticas de Educação Profissional, nas 

regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país, representadas respectivamente pela Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas).   
4 O Projeto está vinculado ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES) e visa identificar, 

sistematizar e analisar práticas formativas situadas no âmbito do Ensino Médio Integrado (EMI), nos estados de 
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Educação (OBEDUC/CAPES). Além disso, desde 2011 faço parte do Comitê Operacional da 

Revista Trabalho & Educação, periódico quadrimestral publicado pelo Núcleo de Estudos sobre 

Trabalho e Educação (NETE) e participo das discussões promovidas pelo grupo.  

Paralelamente às atividades mencionadas passei a atuar em 2013, como Bolsista de 

Apoio Técnico, no Observatório Nacional do Sistema Prisional5 (ONASP), o que possibilitou 

a aproximação com a problemática através do estudo da bibliografia pertinente, visitas técnicas 

aos estabelecimentos prisionais e participação em eventos. A atuação no ONASP fomentou 

ainda a elaboração de minha monografia de conclusão do curso, que analisou a oferta de 

educação nas prisões, a partir do prescrito nos documentos legais e da abordagem das teses e 

dissertações concluídas entre 2004 e 20126. 

Ademais, visitar as unidades prisionais propiciou-me um encontro com a “humanidade” 

do qual não poderia prescindir ao escolher um objeto de pesquisa. Recorrendo à memória 

sensorial lembro-me que ao chegar a prisão, o rangido do portão demarca de forma aflitiva o 

limite (ao menos aparente) entre o canto da liberdade e o aprisionamento.  

Depois, o barulho de cada abrir e fechar das grades sinaliza o caminho a seguir. No 

trajeto ouço o movimento programado das chaves e das fechaduras, os homens e as mulheres, 

seus sussurros, seus gritos, suas vozes.  

Fundido aos sons, o cheiro da prisão, imensuravelmente forte e penetrante, um odor 

resultante da junção de dor, angústia, raiva e solidão, tudo isso exalando pelos poros em 

confinamento. Resiste ali, porém resquícios de fé e de esperança.  

Ao caminhar pelos pavilhões, vejo e sou vista. Torno-me o foco dos diversos olhares, 

seja de curiosidade, receio ou indiferença. Simultaneamente, passo a observar as pessoas 

privadas de liberdade. Vejo-as numa posição suscetível e indesejada: “humano em situação de 

desumanização”. 

Após visitar o cárcere, depois de “ouvi”, “senti” e “vê-lo”, resta-me “falar”. Falarei 

então através da escrita, na tentativa de tocar. Tocar em um assunto pouco abordado, no que 

dizem ser melhor não tocar, no que já não pode deixar de ser tocado. Impossibilitada de abarcar 

todas as relações sociais que se estabelecem na e com a prisão optei por abordar a relação entre 

                                                 
Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Desenvolvido através da parceria entre os Programas de Pós-graduação em 

Educação da UFMG, UFPA e UFPE, o projeto tem o intuito de possibilitar a integração dos grupos de pesquisa 

das instituições associadas. 
5 O Observatório Nacional do Sistema Prisional (ONASP), coordenado pelo Prof. Dr. Fernando Selmar Rocha 

Fidalgo, foi fruto de uma parceria proposta pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ) e 

desenvolvida por pesquisadores da UFMG, por meio do Termo de Cooperação Técnica 05/2012. 
6 A atualização desse trabalho de levantamento bibliográfico consta no APÊNDICE A. 
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trabalho e educação, através da formação profissional das apenadas. Essa escolha, obviamente, 

resulta do conjunto de experiências mencionadas.  

A humanidade roubada tocou-me. Sensibilizada pela situação de aprisionamento, pela 

espera angustiante do canto da liberdade, me propus a escutar as pessoas cujas vozes estão em 

confinamento. Assim, este trabalho constitui-se, sobretudo, a partir da minha tentativa de lançar 

luz sobre problemas que, embora relevantes socialmente, ainda estejam em um canto obscuro 

da produção científica. 

No entanto, não estarei tão só… “Meu caminho junta-se ao caminho de todos. E em 

seguida vejo que desde o sul da solidão fui para o norte que é o povo, o povo ao qual minha 

humilde poesia quisera servir de espada e de lenço para secar o suor de suas grandes dores e 

para dar-lhes uma arma na luta pelo pão” (NERUDA, 2000, p. 51). Que esta dissertação seja 

como uma poesia e que as poesias tenham serventia na luta! 

  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Segundo os dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (Infopen) do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), em junho de 20147 a população prisional 

brasileira era de 607.731 pessoas. Já de acordo com o Sistema Geopresídios, que tem como 

fonte o Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais 

(CNIEP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a população carcerária, nesse mesmo período, 

era de 711.463 pessoas.  

A diferença entre os números dos dois sistemas está relacionada a diversos fatores: ao 

instrumento de coleta de dados, à forma e periodicidade do levantamento, entre outros. 

Especificamente quanto ao número populacional, essa diferença deve-se a inclusão, por parte 

do CNJ, das prisões domiciliares no total da população prisional. 

Neste trabalho, quando possível, buscar-se-á referenciar as duas bases de dados. Nos 

casos em que não houver essa possibilidade serão utilizadas as informações de apenas um dos 

sistemas sem, no entanto, ignorar suas limitações8.   

                                                 
7 Em abril de 2016 o DEPEN divulgou o Relatório do Infopen com os dados referentes a dezembro de 2014. No 

entanto, optamos por manter a análise dos dados de junho de 2014, pois utilizá-los possibilita a comparação com 

as informações do Geopresídios e do Infopen Mulheres.  
8 As lacunas e as fragilidades na produção e análise dos dados do Infopen, por exemplo, são abordadas no 

informativo da Rede de Justiça Criminal: “Quais são os números da justiça criminal no Brasil?” (n. 8, jan. 2016). 

Disponível em: <http://redejusticacriminal.wix.com/transparencia>. Acesso em: 26 fev. 2016. Em relação aos 

dados do Geopresídios, os mesmos tratam apenas de informações sobre os estabelecimentos prisionais (quantidade 

de estabelecimentos, de vagas, de presos e déficit de vagas) e acerca das pessoas privadas de liberdade (quantidade 

em regime fechado, regime semiaberto e regime aberto, número de presos provisórios, em prisão domiciliar e 
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Os dados sobre a população prisional do país estão sistematizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- População prisional brasileira - junho de 2014 

 Infopen Geopresídios 

População prisional 607.731 711.463 

Sistema Penitenciário 

Secretarias de Segurança/Carceragens de delegacias 

Sistema Penitenciário Federal 

579.423 

27.950 

358 

- 

Vagas 376.669 357.219 

Déficit de vagas 231.062 354.244 

Taxa de ocupação 161% 200% 

Taxa de encarceramento 299,7 358 

Fonte: Infopen, jun. 2014; SENASP, dez. 2013; IBGE, 2014; CNJ, jun. 2014. 

Elaboração própria 

 

É possível observar que o número de pessoas presas é significativamente superior à 

quantidade de vagas do sistema. O déficit em 2014, conforme dados do Infopen, era de 231.062 

vagas e segundo o Geopresídios de 354.244. Isso significa que no sistema prisional brasileiro 

não havia vagas para, respectivamente, 38% e 49% da população carcerária. 

Ainda conforme o Infopen, a taxa de ocupação média dos estabelecimentos prisionais 

era de 161%, ou seja, em um espaço concebido para custodiar 10 pessoas, existiam por volta 

de 16 sujeitos encarcerados (BRASIL, 2015a, p. 11). Esses dados dimensionam a superlotação 

das prisões, que impossibilita o desenvolvimento de relações sociais dignas e tem efeito 

negativo em todos os demais contextos. 

Ao abrigar um número de pessoas maior do que sua capacidade faltará na unidade, por 

exemplo, água, materiais e medicamentos, as condições de higiene serão precárias, os recursos 

humanos insuficientes e os atendimentos serão prejudicados, entre tantas outras consequências 

vivenciadas cotidianamente pelos apenados e, frequentemente, apontadas nos relatórios de 

visitas aos estabelecimentos prisionais9. 

As informações referentes às pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo 

de regime (detalhadas na Tabela abaixo) demonstram que 41% (250.213) não eram condenadas, 

ou seja, de dez pessoas, quatro estavam encarceradas sem terem sido julgadas e sentenciadas. 

Sendo que existem evidências de que parte dos presos provisórios poderia responder o processo 

em liberdade. Segundo a pesquisa “A aplicação de penas e medidas alternativas”, realizada pelo 

                                                 
internos em cumprimento de Medida de Segurança). Portanto, a partir dos dados do CNJ não é possível detalhar o 

perfil da população prisional brasileira.  
9 Como, por exemplo, os Relatórios de Inspeção em Estabelecimentos Penais do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária (CNPCP); os Relatórios do Mutirão Carcerário, realizados pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ); os dos Ministérios Públicos das Unidades da Federação e os dos Grupos de Pesquisas; entre outros. 
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) por demanda do DEPEN, 37% dos réus que 

ficaram presos durante o processo sequer foram condenados à pena de privação de liberdade, o 

que revela o sistemático e desproporcional uso da prisão provisória pelo sistema de justiça no 

país. 

 

Tabela 2- Privados de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime - junho de 2014 

 Nº 

Sem condenação 250.213 

Sentenciados em regime fechado 250.094 

Sentenciados em regime semiaberto 89.639 

Sentenciados em regime aberto 15.036 

Medida de Segurança - internação 2.497 

Medida de Segurança - tratamento ambulatorial 360 

Fonte: Infopen, jun. 2014. 
 

Do total de pessoas em situação de prisão em 2014, 41% estavam em regime fechado 

(250.094), 15% em regime semiaberto (89.639) e 3% em regime aberto (15.036). Para cada 

pessoa no regime semiaberto havia aproximadamente três no fechado e para cada sentenciado 

no regime aberto havia quinze no fechado (Ibidem, p. 20).  

A Figura 1 ilustra a evolução do número de presos no Brasil.  

 

Figura 1- Evolução do número de pessoas privadas de liberdade no Brasil (2000-2014) 

Fonte: Ministério da Justiça (a partir de 2005, dados do Infopen). 
 

Verifica-se que entre 2000 e 2014 o número de presos cresceu em média 7% ao ano, 

resultando em um aumento de 161%, muito acima do crescimento populacional que foi de 16% 

no período e em média 1,1% ao ano (BRASIL, 2015a, p. 15). Tal panorama, por si só, indica a 
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gravidade da situação do sistema prisional do país. Entretanto, ao comparar os dados brasileiros 

com os de outros países, o quadro é ainda mais alarmante.  

A população carcerária brasileira é a maior da América Latina. Em números absolutos 

o Brasil tem a quarta maior população prisional do mundo (607.731), os três primeiros países 

da lista são: Estados Unidos (2.228.424), China (1.657.812) e Rússia (673.818).  

De acordo com o Infopen, no Brasil a cada grupo de 100 mil pessoas, 300 estão presas. 

Ao considerar os dados do Geopresídios, a proporção é de 358 presos por 100 mil habitantes, 

sendo que, segundo o Centro Internacional de Estudos Prisionais (International Centre for 

Prison Studies - ICPS) a taxa média mundial é de 144 pessoas presas por 100 mil habitantes. 

Uma das questões mais preocupantes é que a taxa de encarceramento brasileira 

apresenta uma tendência contrária a dos demais países, enquanto esses estão reduzindo o seu 

ritmo de encarceramento, o Brasil vem aumentando (o que pode ser visualizado na Figura 2).  

 

Figura 2- Variação da taxa de encarceramento entre 2008 e 2014 nos quatro países com maior população 

prisional do mundo 

 

Fonte: Infopen, jun.2014. 
 

De 2008 a 2014, a taxa de encarceramento dos Estados Unidos foi reduzida em 8% e a 

da China em 9%. O caso da Rússia é o que mais se destaca: o país diminuiu em 24% a taxa de 

pessoas presas para cada grupo de cem mil habitantes. Mantida essa tendência, pode-se projetar 

que a população prisional do Brasil ultrapassará a da Rússia em 2018 (BRASIL, 2015a, p. 15).  

As projeções indicam ainda que, em 2022 o número de presos no país irá superar a 

marca de um milhão. Em 2075, uma em cada dez pessoas estará em situação de privação de 

liberdade (Ibidem, p. 16).  
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De acordo com o Infopen, das 579.78110 pessoas custodiadas no sistema, 542.401 eram 

homens e 37.380 mulheres11. Assim, o Brasil tinha em 2014 a quinta maior população de 

mulheres presas do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos (205.400), China (103.766), 

Rússia (53.304) e Tailândia (44.751).  

Em 14 anos, de 2000 a 2014, o número de privadas de liberdade aumentou 567,4% (ver 

a Figura 3), enquanto que o de homens presos, nesse mesmo período, cresceu 220,20%. Em 

2000 as mulheres representavam 3,2% da população carcerária, em 2014 elas passaram a 

representar 6,4% (BRASIL, 2015b, p. 5).  

 

Figura 3- Evolução do número de mulheres no sistema prisional brasileiro (2000-2014) 

 
Fonte: Ministério da Justiça - a partir de 2005, dados do Infopen 

 

Se o ritmo de crescimento da população prisional total é acelerado e se contrapõe às 

tendências recentes dos países que historicamente adotaram políticas de encarceramento em 

massa, ao observar a evolução da quantidade de apenadas, esse movimento é ainda mais 

contundente (Ibidem, p. 10).  

Além do exposto, ao discutir o aprisionamento das mulheres há de se considerar as 

diferenças (em relação aos homens) das relações sociais e dos vínculos estabelecidos por elas, 

bem como das formas de envolvimento com o crime (abordados de forma detalhada no Capítulo 

2, no tópico 2.3).  

                                                 
10 Resultado da soma de 579.423 pessoas presas custodiadas nos sistemas prisionais estaduais e 358 em unidades 

federais. 
11 Na publicação “Infopen Mulheres” esclarece-se que não foram fornecidas informações sobre as mulheres 

custodiadas nas unidades geridas pelas Secretarias de Segurança, deixando claro que continua incompleto o dado 

sobre o número de mulheres que estavam encarceradas no Brasil, em junho de 2014.  
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A tendência de hiperencarceramento, evidenciada através dos dados supracitados, está 

relacionada de forma intrínseca à ineficácia do sistema prisional brasileiro. A violação dos 

direitos humanos, reiteradamente denunciada por órgãos nacionais e internacionais12; os atos 

de violência intra e extramuros, repercutidos na mídia e a incapacidade de promoção de 

processos socializadores, são expressão dessa ineficácia.  

O cenário indica a questão carcerária como uma das mais complexas da realidade social 

do país, sobretudo em uma conjuntura na qual os apenados são, em sua maioria, jovens, negros, 

de baixa escolaridade e renda (BRASIL, 2015a, p. 6). O fenômeno de encarceramento em massa 

focaliza-se em grupos sociais específicos, além de ter como característica a punição mais 

rigorosa para alguns tipos de crimes, portanto, está associado à seletividade penal. A articulação 

entre esses dois processos é abordada por autores como Garland (2001) e Wacquant (2011), 

entre outros.  

No que diz respeito à faixa etária das pessoas privadas de liberdade, o Infopen obteve 

informações de cerca de 70% da população carcerária. A Tabela 3 apresenta esses dados. 

 

Tabela 3- Faixa etária das pessoas privadas de liberdade - junho de 2014 

Faixa etária % 

18 a 24 anos 31% 

25 a 29 anos 25% 

30 a 34 anos 19% 

35 a 45 anos 17% 

46 a 60 anos 7% 

61 a 70 anos 1% 

71 anos ou mais 0% 

Fonte: Infopen, jun. 2014 

 

É possível observar que do total de pessoas presas, 31% estão na faixa etária de 18 a 24 

anos e 25% têm entre 25 e 29 anos. Ao somar esses percentuais verifica-se que 56% da 

população prisional é jovem (pessoas entre 18 e 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude).  

Quando se compara o perfil etário da população carcerária com o perfil da população 

brasileira em geral, nota-se que a proporção de jovens é maior no sistema prisional. Ao passo 

que 56% dos presos são jovens, 21,5% da população total do país está nessa faixa etária, 

segundo dados do Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

                                                 
12 Como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU), o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Justiça Global e a Conectas Direitos 

Humanos, entre outros.  
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(IBGE). As informações específicas sobre as mulheres em situação de prisão constam na Tabela 

abaixo.  

 

Tabela 4- Faixa etária das mulheres privadas de liberdade - junho de 2014 

Faixa etária % 

18 a 24 anos 27% 

25 a 29 anos 23% 

30 a 34 anos 18% 

35 a 45 anos 21% 

46 a 60 anos 10% 

61 a 70 anos 1% 

71 anos ou mais 0% 

Fonte: Infopen, jun. 2014 

 

 Observa-se que 50% das apenadas têm entre 18 e 29 anos (total que resulta da soma de 

27% referente à faixa etária entre 18 e 24 anos e 23% entre 24 e 29 anos).  

Quanto à raça, cor ou etnia o Infopen apresenta dados de 45% da população prisional 

brasileira, sistematizados na Tabela 5.  

 

Tabela 5- Raça, cor ou etnia da população prisional brasileira - junho de 2014 

 
% população 

brasileira total 

% população 

prisional geral 

% mulheres 

presas 

Negra 51% 67% 68% 

Branca 48% 31% 31% 

Amarela 1% 1% 1% 

Indígena 0% 0% 0% 

Outras 0% 1% 0% 

Fonte: Infopen, jun. 2014 e IBGE, 2010 

Elaboração própria 

 

Segundo o Infopen, 67% da população carcerária é negra (inclui pretos e pardos), 

enquanto que na população brasileira em geral a proporção é menor: 51% (IBGE, 2010). Em 

relação as mulheres privadas de liberdade, 68% são negras. Conforme os dados, duas em cada 

três pessoas presas são negras.  

Destaca-se, portanto, a seletividade racial e social do encarceramento, abordada de 

forma detalhada no Mapa do Encarceramento: os jovens do Brasil (2015)13. Na referida 

publicação a taxa de encarceramento é calculada segundo grupos de cor/raça. A análise 

demonstrou que: 

                                                 
13 Diagnóstico elaborado com base nos dados disponibilizados pelo Sistema Integrado de Informações 

Penitenciárias (Infopen) e nos dados referentes aos adolescentes em medidas socioeducativas provenientes do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), obtidos junto ao Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública. 
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[...] em 2012, para cada grupo de 100 mil habitantes brancos havia 191 brancos 

encarcerados, enquanto que para cada grupo de 100 mil habitantes negros havia 292 

negros encarcerados. Portanto, […] verificou-se que foi encarcerada 1,5 vez mais 

negros do que brancos (BRASIL, 2015d, p. 91). 

 

Os dados do Mapa apontam ainda que, homens, jovens e negros são a maioria das 

vítimas de homicídios e da população prisional do país (BRASIL, 2015d, p. 87). Nesse sentido, 

os números explicitam, além da seletividade racial e etária do encarceramento brasileiro, a 

vulnerabilidade da população negra e jovem às mortes violentas. 

Em relação ao nível de escolaridade das pessoas privadas de liberdade, o Infopen obteve 

informações de cerca de 40% do total, ilustradas na Figura 4. Optou-se por apresentar em um 

mesmo gráfico os dados da população prisional em geral e, de modo específico, das mulheres 

presas.  

 

Figura 4- Grau de escolaridade da população prisional brasileira - junho de 2014 

Fonte: Infopen, jun. 2014 

Elaboração própria 

 

Verifica-se que o grau de escolaridade da população prisional brasileira é baixo: 6% das 

pessoas presas são analfabetas, 9% alfabetizadas sem cursos regulares, 53% têm o ensino 

fundamental incompleto e 12% completo.  

Aproximadamente, oito em cada dez apenados estudaram, no máximo, até o ensino 

fundamental, já a média nacional de pessoas que não frequentaram o ensino fundamental, ou o 

têm incompleto é de 50% (BRASIL, 2015a, p. 58). Na população brasileira total, 32% das 

pessoas completaram o ensino médio (IBGE, 2010), enquanto que apenas 7% da população 

carcerária o concluiu.  
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Se compararmos o grau de escolaridade médio da população prisional geral e das 

mulheres encarceradas é possível observar uma condição sensivelmente melhor no caso das 

mulheres, ainda que persistam os baixos índices. O percentual de analfabetismo é de 4% entre 

a população feminina e de 6% entre a população geral, 11% das mulheres privadas de liberdade 

concluíram o ensino médio, apenas 7% dos homens o fizeram (BRASIL, 2015b, p. 26).  

Apesar dos dados mencionados, o número de pessoas presas em atividades educacionais 

é pequeno. Sem contabilizar as informações da população carcerária de São Paulo14 (ainda que 

os 219.053 presos do estado estejam incluídos no número geral - 607.731 - os demais dados 

não constam no relatório do Infopen), apenas 38.831 mil pessoas estavam estudando, o que 

equivale a 10,7%. 

Esse total, no entanto, denota uma inconsistência, conforme adverte o próprio DEPEN. 

As Unidades da Federação informaram que 38.831 presos participavam de alguma atividade 

educacional15, porém ao fazerem o detalhamento por tipo de atividade, indicaram que 38.951 

pessoas estavam matriculadas em atividades de escolarização (sem considerar os programas de 

remição pela leitura, pelo esporte e etc.), número que de forma isolada já ultrapassa o levantado 

anteriormente (BRASIL, 2015a, p. 117).  

Embora não seja possível precisar o número de apenados que estudavam, devido a 

inconsistência e incompletude dos dados, nos interessa ressaltar o percentual que varia entre 

10% e 12%. Número, como já dito, inexpressivo frente ao baixo nível de escolaridade da 

população prisional. Mas, sobretudo, ao se considerar que a oferta de educação no cárcere é 

prevista na documentação pertinente como um direito inalienável da pessoa presa, que, apesar 

de ter a liberdade suspensa por um tempo determinado, tem os demais direitos fundamentais 

garantidos por lei.  

Ainda que a problematização sobre a previsão legal do trabalho e da educação seja 

realizada no Capítulo 3, cabe aqui salientar que o direito humano à educação é proclamado 

constitucionalmente (Artigo 205 da Constituição Federal de 1998), na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e em tratados, pactos e convenções internacionais 

dos quais o Brasil é signatário.  

                                                 
14 O estado de São Paulo não respondeu ao levantamento do Infopen. Como o estado é responsável pela custódia 

de mais de um terço da população prisional brasileira (219.053 mil), foram levantadas as informações sobre tipo 

de estabelecimento, número de vagas e população prisional no portal da Secretaria de Administração Penitenciária 

do estado de São Paulo, em abril de 2015. Outras informações referentes ao estado não puderam ser obtidas e, 

apesar da relevância para o diagnóstico prisional, ficaram de fora do relatório (BRASIL, 2015a, p. 10).  
15 Os dados do Infopen consideram a alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, curso 

técnico acima de 800 horas, curso de formação inicial e continuada, matrículas em programa de remição pela 

leitura e esporte e atividades educacionais complementares.  
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Já a educação em prisões, em particular, é tratada na Lei de Execução Penal (LEP - Lei 

nº 7.210/1984) que, entre os Artigos 17 e 21, aborda a assistência educacional; na Resolução nº 

03/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e na Resolução 

nº 02/2010 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que dispõem sobre as Diretrizes 

Nacionais para a oferta de educação nos estabelecimentos prisionais; na Lei nº 12.433/2011, 

que altera os Arts. 126, 127, 128 e 129 da LEP, prevendo a remição de parte do tempo de 

execução da pena, por estudo ou por trabalho; no Decreto nº 7.626/2011, que estabelece o Plano 

Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional (PEESP) e na Lei nº 13.163/2015 que 

institui o ensino médio nas unidades. 

Destaca-se que, além do acesso, a efetivação do direito à educação abrange também a 

permanência e a aprendizagem. Ademais, considera-se que para garantir o cumprimento dos 

direitos sociais é necessária a elaboração, execução e análise das políticas públicas (que 

estabelecem estratégias para assegurá-los). 

Não obstante a pertinência dessa discussão, as informações sobre a oferta de trabalho e 

educação nas prisões - mais especificamente acerca da formação profissional - são poucas e 

fragmentadas, o que reflete na realização de pesquisas e no exame das políticas instituídas. É 

nesse contexto que emerge o presente estudo.  

Em razão das delimitações fundamentais a uma dissertação, optamos por realizar uma 

pesquisa referente ao sistema prisional de Minas Gerais. O estado em junho de 2014 tinha a 

segunda maior população prisional do país16, segundo o Infopen eram 61.286 pessoas privadas 

de liberdade e conforme dados do Geopresídios 68.452. Essas informações estão sistematizadas 

na Tabela 6.   

 

Tabela 6- População prisional de Minas Gerais - junho de 2014 

 Infopen Geopresídios 

População prisional 61.286 68.452 

Sistema Penitenciário 

Secretarias de Segurança/Carceragens de delegacias 

56.236 

5.050 
- 

Vagas 37.323 36.098 

Déficit de vagas 23.963 32.354 

Taxa de ocupação 164% - 

Taxa de aprisionamento 295,6 - 

Fonte: Infopen, jun. 2014; IBGE, 2014; CNJ, jun. 2014. 

Elaboração própria 

 

                                                 
16 São Paulo tem a maior população carcerária do país, são 219.053 mil pessoas presas no estado, segundo dados 

do Infopen (jun. 2014). 
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Em 2014, do total de pessoas custodiadas no sistema prisional de Minas Gerais (56.236), 

53.166 são homens e 3.070 são mulheres. Portanto, o número de mulheres correspondia a 5,5% 

do total, enquanto que o de homens a 94,5%.  

O déficit é de 23.963 vagas, se considerarmos o Infopen e de 32.354 vagas, segundo o 

Geopresídios. Ou seja, de acordo com o primeiro número, não há vagas para 39% da população 

prisional do estado e conforme o segundo (do Geopresídios) para 42% do total.  

 A taxa de ocupação média dos estabelecimentos penais é de 164%, bem próxima a taxa 

brasileira (161%) e expressa a superlotação das unidades. Uma das questões mais sérias é o 

aumento significativo da população prisional de Minas Gerais17, o segundo maior do país. Em 

nove anos, de 2005 a 2014, a população carcerária do estado cresceu 163%, ficando atrás apenas 

de Tocantins, onde o aumento foi de 174%. Nesse mesmo período, o número de pessoas presas 

no país cresceu em média 66%.  

A taxa de aprisionamento de Minas Gerais está no mesmo patamar nacional, com uma 

média de 295 presos aproximadamente para cada 100 mil habitantes, como já dito um número 

bem expressivo.  

No Brasil existem 1.424 unidades prisionais, quatro desses são penitenciárias federais e 

1.420 estaduais (BRASIL, 2015a, p. 23). Minas Gerais tem o maior número de estabelecimentos 

prisionais do país, são 184 no total. São Paulo é o segundo estado da lista, com 162 unidades e 

Ceará o terceiro, com 158. A destinação dos estabelecimentos prisionais por gênero consta na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7- Destinação dos estabelecimentos prisionais por gênero - Brasil e Minas Gerais - junho de 2014 

Destinação por 

gênero 
Brasil Minas Gerais 

Masculino 1.070 88 

Feminino 103 13 

Misto 239 83 

Sem informação 8 0 

Total  1.420 184 

Fonte: Infopen, jun. 2014. 

 

Do total de unidades no país, 1.070 são masculinas, (o equivalente a 75% do total) e 103 

femininas (7%). Há 239 estabelecimentos mistos (17%), no sentido de que podem ter uma cela 

ou ala específica para mulheres dentro de uma unidade anteriormente masculina, o que é muito 

                                                 
17 O aumento da população prisional do estado precisa ser analisado de forma detalhada e discutido amplamente. 

Além do debate acerca da ineficácia do sistema prisional, é preciso considerar que esse aumento pode está 

relacionado às políticas de segurança pública adotadas em Minas Gerais, ao modelo de gestão das unidades 

prisionais em Parceria Público-Privada (PPP), aos programas de acompanhamento dos egressos, entre outros.  
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problemático. Ressalta-se que, a destinação dos estabelecimentos segundo o gênero é prevista 

na LEP (Art. 82). 

Minas Gerais, segundo o Infopen, tem 88 unidades masculinas (o correspondente a 48% 

do total), 13 femininas (7%) e 83 mistas (45%), ou seja, pouco menos da metade dos 

estabelecimentos prisionais do estado são mistos. Embora esta pesquisa trate de unidades 

especificamente femininas, não podemos deixar de mencionar a importância das discussões 

sobre os estabelecimentos mistos, que abrigam mulheres (em celas e pavilhões separados), mas 

que foram construídos para atenderem o público masculino e, portanto, dificilmente respondem 

às necessidades femininas.  

O perfil da população prisional de Minas Gerais é similar ao da população carcerária 

geral do país. No que diz respeito, por exemplo, a faixa etária, o Infopen obteve informações 

de 75% do total de pessoas presas no estado (detalhadas na Tabela 8).  

 

Tabela 8- Faixa etária das pessoas privadas de liberdade - Minas Gerais - junho de 2014 

Faixa etária 

% população 

prisional geral 

de Minas Gerais 

% mulheres 

presas 

18 a 24 anos 32% 26% 

25 a 29 anos 25% 21% 

30 a 34 anos 18% 19% 

35 a 45 anos 18% 23% 

46 a 60 anos 6% 10% 

61 a 70 anos 1% 1% 

Fonte: Infopen, jun. 2014. 

Elaboração própria 

 

Da população prisional de Minas Gerais, 32% têm entre 18 e 24 anos e 25% entre 25 e 

29 anos. Somando os percentuais (32% e 25%) verifica-se que 57% do total de privados de 

liberdade são jovens, os demais 43% estão em faixas etárias superiores. 

Ao analisar os dados específicos sobre as mulheres presas, observa-se que 47% do total 

é jovem (26% estão na faixa etária de 18 a 24 anos e 21% na de 25 a 29 anos). Das apenadas, 

19% têm entre 30 e 34 anos, 23% estão na faixa etária de 35 a 45 anos, 10% de 46 a 60 anos e 

1% de 61 a 70 anos.  

Em relação a cor, raça, ou etnia das pessoas privadas de liberdade, as informações estão 

organizadas abaixo, na Tabela 9.  
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Tabela 9- Raça, cor ou etnia da população prisional de Minas Gerais - junho de 2014 

 

% população 

prisional geral 

de Minas Gerais  

% mulheres 

presas 

Negra 70% 67% 

Branca 28,1% 31% 

Amarela 1,7% 2% 

Indígena 0% 0% 

Outras 0,2% 0% 

Fonte: Infopen, jun. 2014 

Elaboração própria 

 

Do total de pessoas presas no estado, 70% é negra (inclui preto e pardo). Quanto à 

população prisional feminina, 67% do total é negra e 31% branca.  

A Figura 5 apresenta os dados referentes ao grau de escolaridade das pessoas presas em 

Minas Gerais. Esclarece-se que o Infopen levantou as informações de 72% da população 

carcerária em geral e de 65% do total de mulheres privadas de liberdade. 

 

Figura 5- Grau de escolaridade da população prisional de Minas Gerais - junho de 2014 

Fonte: Infopen, jun. 2014 

Elaboração própria 

 

Conforme pode ser visualizado na Figura 5, o grau de escolaridade das pessoas presas 

no estado é baixo, assim como o da população carcerária geral do país. Um pouco mais da 

metade dos privados de liberdade, 56%, têm o ensino fundamental incompleto. Entre as 

mulheres esse percentual é de 53%.  

Os dados, portanto, revelam que o trinômio “jovem, negro e com baixa escolaridade”, 

caracteriza tanto a população prisional brasileira total do país como a população carcerária de 

Minas Gerais. Essas características são comuns aos homens e também às mulheres presas. Além 
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disso, as informações apresentadas demonstram que o sistema prisional do estado figura entre 

os maiores do país, evidenciando a complexidade que precisa ser investigada cientificamente.  

Nesse sentido é que, tendo como recorte temático o trabalho e a educação nas prisões e 

considerando as experiências mencionadas, os dados levantados e as leituras realizadas, foram 

formuladas algumas questões, tais como: quais são as políticas de formação de trabalhadores 

implementadas no sistema prisional? Quais são as características e os efeitos dessas políticas? 

Como ocorre a formação profissional das pessoas presas?  

Os referidos questionamentos foram organizados e constituíram o seguinte problema de 

pesquisa: “Qual é a efetividade das políticas e das práticas instituídas nas unidades prisionais 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para a formação profissional e para o trabalho das 

mulheres privadas de liberdade?” Espera-se, a partir desse problema, contribuir para o debate, 

tanto em relação a produção do conhecimento como no fornecimento de subsídios aos processos 

formativos no sistema prisional e ao desenvolvimento de políticas públicas setoriais. 

Diante da problemática e da necessidade de conhecer e dialogar com as demais 

produções acadêmicas, foi realizado um levantamento bibliográfico de teses e dissertações que 

versam sobre o tema. A pesquisa compreendeu dois momentos. 

Primeiramente, buscou-se mapear a produção na área da educação, atualizando o 

trabalho desenvolvido por Alves (2015). Com esse intuito, realizou-se um levantamento no 

Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e 

na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (BDTD-IBICT).   

A partir dos seguintes descritores: educação em prisões, trabalho e educação no sistema 

prisional e formação profissional nas prisões, foram identificadas no total 67 pesquisas, sendo 

oito teses e 59 dissertações, concluídas entre 2004 e 2015, a listagem dos trabalhos consta no 

APÊNDICE A. 

Esclarece-se que o estabelecimento do recorte temporal desse levantamento levou em 

conta a criação, em 2004, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD18), quando a educação em prisões passou a integrar de forma efetiva a agenda de 

políticas públicas educacionais. Já a definição da data final do recorte (2015) está condicionada 

ao fato de que esse foi o último ano anterior à pesquisa. 

                                                 
18 A SECAD foi reestruturada e, com o “acréscimo” do eixo Inclusão, passou a ser denominada Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).  
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Após empreender a leitura dos títulos, palavras-chave e resumos dessas produções, 

verificou-se que apenas cinco pesquisas publicadas até 2015 discutiam a relação trabalho e 

educação e a formação profissional nas prisões: Fávaro (2008), Miranda (2008 e 2014), 

Almeida (2009) e Silveira (2009). 

O estudo de Fávaro (2008) objetivou compreender a formação profissional dos presos 

no sistema penitenciário paulista, tendo como foco as políticas implementadas pela Fundação 

Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel (FUNAP).  

O primeiro trabalho de Miranda (2008) investigou o papel do Estado no processo de 

gestão das políticas educacionais que “visam minimizar a criminalidade mediante a 

qualificação profissional para reinserção no mercado laboral dos egressos do sistema prisional” 

(MIRANDA, 2008, p. 23). Já o segundo, o de 2014, apresenta reflexões sobre o trabalho e as 

políticas de qualificação profissional implantadas nos estabelecimentos prisionais da cidade de 

Ituiutaba-MG.  

Enquanto que Silveira (2009) desenvolveu um estudo histórico, delimitado a primeira 

metade do século XX, com o intuito de discutir a inserção do trabalho e da educação no interior 

das unidades prisionais, como “técnicas penitenciárias” privilegiadas para a “recuperação do 

interno”. 

A pesquisa de Almeida (2009) analisou a execução das políticas de trabalho e de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir das concepções de gestores, professores, agentes 

prisionais e privados de liberdade de uma penitenciária em Aparecida de Goiânia - Goiás. 

Frente a esse pequeno número de trabalhos, apenas cinco, considerou-se que seria 

importante ampliar o levantamento. Avaliou-se ainda que, o objeto desta pesquisa possibilita a 

articulação dos conhecimentos oriundos da ciência política, do direito, da psicologia, do serviço 

social e da sociologia, na tentativa de romper as barreiras disciplinares, aspirando ainda que 

principiantemente, uma compreensão crítica da totalidade do objeto estudado.  

Assim, o segundo momento da pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento de teses 

e dissertações das demais áreas do conhecimento, que abordavam a relação trabalho e educação 

e a formação profissional nas prisões. 

Esse levantamento foi realizado no Banco de Teses da CAPES, no Portal do IBICT e 

nas bibliotecas digitais de universidades brasileiras19. Foram identificados 23 trabalhos, três 

                                                 
19 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMG: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/> 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP: <http://www.teses.usp.br/> 

Biblioteca Digital da Unicamp: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/> 

Repositório Institucional da Universidade de Brasília: < http://repositorio.unb.br/> 

Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: <http://www.lume.ufrgs.br/> 
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teses e 20 dissertações (consultar o APÊNDICE B). Ao longo desta dissertação buscar-se-á 

dialogar com os referidos estudos. 

Verificou-se que, tanto na área da educação quanto nas demais áreas, poucas pesquisas 

abordam a relação trabalho e educação e a formação profissional nas prisões. Especialmente 

sobre a efetividade das políticas e das práticas dessa formação não foi encontrado nenhum 

trabalho. Salienta-se ainda que, ao realizar um recorte e pesquisar acerca da profissionalização 

de mulheres no sistema prisional não se identificou nenhuma produção. 

Como explicitado através do levantamento, a problemática deste estudo não foi 

abordada de forma específica nas teses e dissertações pesquisadas, no entanto, a mesma situa-

se na confluência de vários temas, conforme ilustrado na Figura 6.  

 

Figura 6- Temas pertinentes ao debate da dissertação 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

O problema de pesquisa mencionado implica, por exemplo, a discussão sobre a relação 

trabalho-educação, as políticas públicas para o sistema prisional, as relações sociais de sexo e 

a divisão sexual do trabalho, o encarceramento das mulheres, entre outros temas, que já foram 

discutidos por um determinado número de produções. 

Evidencia-se que o desafio apresentado pela problemática é, sobretudo, o de articulação 

e construção teórico-metodológica, na busca por explicitar as contradições inerentes ao objeto 

de pesquisa. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL  

Analisar a efetividade das políticas e das práticas de formação profissional das mulheres 

privadas de liberdade, instituídas em Minas Gerais, especificamente nas unidades prisionais da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar e analisar a documentação referente às políticas e aos programas de formação 

profissional, implementados no sistema prisional de Minas Gerais; 

 Caracterizar a oferta de formação profissional nas unidades pesquisadas;  

 Analisar a efetividade das políticas e das práticas formativas para as mulheres privadas 

de liberdade nas duas unidades prisionais investigadas. 

 

1.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

Este estudo fundamenta-se na concepção dialética materialista que, em contraposição 

às análises metafísicas (empirismo, positivismo, idealismo, estruturalismo e materialismo 

vulgar), permite uma apreensão radical (que vai à raiz) da realidade.  

Conforme afirma Frigotto (2012), a dialética materialista situa-se, “no plano real, no 

plano histórico, sob a forma de trama de relações contraditórias, conflitantes, de leis de 

construção, desenvolvimento e transformação dos fatos. O desafio do pensamento […] é trazer 

para o plano do conhecimento essa dialética do real” (FRIGOTTO, 2012, p. 162).  

Em 1845-1846 na obra A ideologia alemã, Marx e Engels (2007) sistematizaram a noção 

básica do materialismo histórico-dialético:  

 

O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de 

indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal 

destes indivíduos e, por meio dela, sua relação dada com o restante da natureza. [...]. 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião, ou pelo que 

se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam 

a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal. 

Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida 

material (MARX; ENGELS, 2007, p. 87).  

 

Marx propõe a reinterpretação da dialética hegeliana atribuindo-lhe o caráter material e 

histórico. Para ele, em Hegel “a dialética está de cabeça para baixo”, pois toma a ideia como 

criadora do real, enquanto que, pelo contrário, “o ideal não é nada mais que o material, 

transposto e traduzido na cabeça do homem” (MARX, 1996, p. 140). É necessário então, 
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invertê-la. Ao sugerir a inversão da dialética idealista, considerando que a produção da vida 

material condiciona os processos sociais, políticos, econômicos e intelectuais, criam-se as bases 

do materialismo histórico-dialético.  

Mais tarde, em 1873, Marx (1996, p. 141) indica no interior das críticas que recebia a 

caracterização do seu “verdadeiro método”. Críticas essas que, apesar de contradizerem e 

tentarem invalidar os seus estudos, retratam exatamente o método dialético. Para Marx só uma 

coisa importa: desvelar a lei dos fenômenos que investiga. Em sua concepção, o importante não 

é apenas a lei que os rege, interessa, acima de tudo, a lei de sua transformação, de seu 

desenvolvimento, ou seja, a transição de uma forma para outra, de uma ordem de relações para 

outra (Ibidem, p. 138). 

Nesse sentido, “a pesquisa tem de captar detalhadamente a matéria, analisar as suas 

várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho 

é que se pode expor adequadamente o movimento real” (Ibidem, p. 140). 

Com base nessa perspectiva, busca-se apreender o caráter histórico e social do objeto 

deste estudo, a partir da articulação de três categorias nucleares: totalidade, contradição e 

mediação.  

Salienta-se que, essas categorias só adquirem consistência quando elaboradas de acordo 

com um contexto econômico-social e político, historicamente determinado (CURY, 1987, p. 

21). Uma vez que a realidade não é uma petrificação de modelos, ou um congelamento de 

movimentos, pelo contrário, síntese de múltiplas determinações (MARX, 2008, p. 26). Por isso 

é importante levar em conta o contexto e o objeto desta pesquisa, quais sejam, o sistema 

prisional de Minas Gerais e a efetividade da formação profissional de mulheres em situação de 

prisão. Essa consideração possibilitará que as categorias não se isolem em estruturas conceituais 

puras, mas se mesclem de realidade e movimento (CURY, 1987, p. 21).  

Considerar a totalidade significa analisar a “realidade como um todo estruturado, 

dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a 

ser racionalmente compreendido” (KOSIK, 2002, p. 44). Essa categoria permite verificar a 

relação entre as partes e o todo, no movimento de contradição dialética. Ignorá-la, conforme 

afirma Cury (1987, p. 27), seria tornar os processos particulares da estrutura social em níveis 

autônomos, sem estabelecer as relações internas entre os mesmos. 

A categoria contradição “é a base de uma metodologia dialética” (CURY, 1987, p. 27). 

Segundo Cury (1987), essa categoria não é entendida apenas como interpretativa do real, mas 

também como sendo ela própria existente no movimento do real, “como motor interno do 

movimento, já que se refere ao curso do desenvolvimento da realidade” (Ibidem, p. 30). Negar 
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a contradição é falsear o real, concebendo-o como idêntico, permanente e a-histórico, é retirar 

do real o movimento. 

Kosik (2002) nos alerta sobre a inexistência de hierarquia entre as categorias totalidade 

e contradição. Para o autor, “o problema não consiste em reconhecer a prioridade” de uma ou 

outra, “precisamente porque tal separação elimina tanto a totalidade quanto as contradições de 

caráter dialético: a totalidade sem contradições é vazia e inerte, as contradições fora da 

totalidade são formais e arbitrárias” (KOSIK, 2002, p. 60). 

Já a mediação, como categoria, expressa o nexo, o vínculo e a passagem entre os 

momentos distintos de um todo, relacionando-os dialeticamente. Nessa articulação, não se 

considera apenas uma direção, mas relações que se constituem reciprocamente (CURY, 1987, 

p. 43). Quando as mediações são desconsideradas a análise pode se reduzir a um esquema 

simplista de “causa e efeito”.  

Cabe destacar, assim como afirma Frigotto (2012), que essas categorias (totalidade, 

contradição, mediação, entre outras) não são apriorísticas, mas construídas historicamente. 

Assim, para que o processo de conhecimento seja dialético a teoria precisa ser revisitada ao 

decorrer da investigação e as categorias reconstituídas. “Ou por acaso a totalidade, as 

contradições e as mediações são sempre as mesmas? Que historicidade é essa?” (FRIGOTTO, 

2012, p. 168).  

Tendo em vista a problemática e a perspectiva metodológica apresentadas, realizou-se 

uma pesquisa de abordagem qualitativa e foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: 

análise documental e entrevista semiestruturada. 

A análise documental demonstrou-se útil tanto para o delineamento da problemática 

como para a discussão empreendida ao longo da dissertação. Já a entrevista semiestruturada 

caracteriza-se pela utilização de um roteiro previamente elaborado, que serve de eixo 

orientador, mas que vai sendo adaptado conforme seja construído o diálogo com a pessoa 

entrevistada.  

Ao realizar uma entrevista semiestruturada, de acordo com Laville e Dionne (1999), os 

pesquisadores permitem-se explicitar algumas questões no curso da entrevista e/ou reformulá-

las para atender às necessidades do entrevistado. Muitas vezes, eles mudam a ordem das 

perguntas em função das respostas obtidas, com o intuito de garantir um diálogo coerente. 

Chegam até a acrescentar perguntas para precisar uma resposta ou fazer um aprofundamento: 

Por quê? Como? Você pode me dar um exemplo? Entre tantas outras subperguntas que poderão 

trazer uma série de informações significativas (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 188).  
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A investigação foi realizada em duas unidades prisionais da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte20. Optou-se por pesquisar unidades femininas devido ao interesse em discutir a 

profissionalização de mulheres presas e porque foi possível verificar, através da realização de 

levantamento bibliográfico, a escassez de trabalhos que tratam do assunto.  

Considerou-se ainda que seria importante realizar a pesquisa em unidades destinadas ao 

cumprimento de pena em regime fechado (ou destinado a diversos tipos, incluindo o fechado), 

pois a condenada à pena de reclusão nesse regime não pode sair da prisão para estudar e 

trabalhar (com exceção para o que prevê o Art. 36 da LEP21).  

Segundo a listagem22 da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS-MG), há somente 

duas unidades prisionais femininas localizadas na Grande Belo Horizonte que atendem aos 

critérios especificados. A pesquisa foi feita nos dois estabelecimentos: um Presídio Feminino e 

um Complexo Penitenciário Feminino.  

Foram entrevistadas 14 mulheres privadas de liberdade, sete em cada uma das duas 

unidades. Se quando é presa uma pessoa passa a “ter/ser” um número “no/do” Infopen, não 

pareceu condizente manter essa lógica e adotar aqui um sistema numérico ou alfabético para 

denominá-las. Assim, as interlocutoras da pesquisa não serão referenciadas como “Entrevistada 

1”, “2” ou “3”, nem mesmo como “Entrevistada A”, “B” ou “C”. Elas serão nomeadas, porém, 

para preservar a identidade delas (compromisso ético dos pesquisadores) serão utilizados nomes 

fictícios. 

Na escolha dos 14 nomes cuidou-se para que absolutamente nenhum coincidisse com o 

de alguma entrevistada, mesmo que de unidades distintas. Esse foi o único critério adotado, 

pois se considerou que qualquer nome escolhido designaria mulheres cujas histórias são de 

lutas, ora conhecidas (?), ora não (?), mas lutas.  

Nesta dissertação, ao ler sobre Ana (Montenegro), Célia (Sánchez), Dandara (dos 

Palmares), Frida (Kahlo), Nísia (Floresta), Olga (Benário) e Rosa (Luxemburgo) se 

surpreenderá, pois não é tão direta a relação entre as histórias das interlocutoras e as biografias 

                                                 
20 A Região Metropolitana, também chamada de Grande Belo Horizonte, é constituída por 34 municípios: Baldim, 

Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, 

Igarapé, Itaguara, Itatiaiauçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, 

Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa 

Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.  
21 Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras 

públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as 

cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra. 

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. 

§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. (BRASIL, 1984). 
22 Disponível em: <http://www.seds.mg.gov.br/prisional/2013-07-15-20-49-59>. Acesso em: 17 jul. 2015.  
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(ver ANEXO A) às quais esses nomes fazem referência. Já ao conhecer Antônia(s), Carolina(s), 

Fátima(s), Helena(s), Laura(s), Maria(s) e Valentina(s) irá identificar em suas histórias as 

biografias de tantas outras mulheres. Até que as nuances (quase todas) sejam elucidadas nas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: surpreenda-se e identifique-se. 

Além das entrevistas com as apenadas, durante as visitas foi possível conversar com 

algumas das profissionais que atuam nos estabelecimentos prisionais (principalmente nos 

setores de atendimento), as informações fornecidas por elas foram registradas no caderno de 

campo e serão referenciadas neste estudo em determinados momentos.  

À título de organização, a metodologia desta pesquisa foi sistematizada em dois 

conjuntos de eixos teórico-metodológicos: analíticos e operacionais. Os analíticos constituem-

se como categorias de estudo para o desenvolvimento da pesquisa. Já os operacionais referem-

se às estratégias de ação para o cumprimento das etapas da investigação. 

 

1.3.1 EIXOS ANALÍTICOS 

1º EIXO ANALÍTICO: PRISÃO E CAPITAL-TRABALHO 

O sistema prisional não está alheio à conjuntura social, ele produz e reproduz formas de 

sociabilidade que, embora apresentem especificidades, são pautadas pelo modo de produção da 

vida material.  

Com base nesse argumento faz-se uma discussão orientada pelas seguintes questões: 

Qual é a relação histórica entre a forma de sociabilidade capitalista e o sistema punitivo? Quais 

foram os aspectos preponderantes para a transformação da prisão custódia em prisão-pena? Em 

qual contexto socioeconômico e político a pena privativa de liberdade se consolidou como 

forma privilegiada de punição? Qual é a finalidade da prisão? Quais são as características da 

penalidade neoliberal atualmente em voga? E do encarceramento das mulheres? 

Esses, entre outros, questionamentos norteiam a análise sobre a relação entre o sistema 

prisional e a contradição central capital-trabalho.    

 

2º EIXO ANALÍTICO: POLÍTICAS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO NAS PRISÕES 

Este eixo corresponde ao debate acerca das políticas de trabalho e educação executadas 

nos estabelecimentos prisionais. Questiona-se, entre outros aspectos: Quais são as políticas 

adotadas? Como se dá a implementação dessas nas unidades? Quais são as suas características? 

Quais práticas essas políticas têm propiciado? 
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Na tentativa de elucidar essas perguntas, toma-se por base o que prevê a legislação, o 

discutido na bibliografia pertinente e o que demonstram os dados relativos ao sistema prisional 

de Minas Gerais e às unidades pesquisadas.  

 

3º EIXO ANALÍTICO: EFETIVIDADE DAS PRÁTICAS FORMATIVAS DAS MULHERES PRIVADAS DE 

LIBERDADE 

 Se a efetividade social de uma formação é expressa nos efeitos dessa prática na vida dos 

sujeitos, quais são os efeitos da formação profissional para as mulheres privadas de liberdade? 

A análise busca compreender a efetividade dos cursos ofertados nas unidades pesquisadas, a 

partir de seus resultados nas dimensões educacional/profissional, social e pessoal da mulher em 

situação de prisão.  

 

1.3.2 EIXOS OPERACIONAIS 

1º EIXO OPERACIONAL: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL 

O primeiro eixo operacional diz respeito ao levantamento de produções que abordam 

temas correlatos e diretamente relacionados à esta pesquisa. Foram consultados livros, teses, 

dissertações, monografias, artigos e trabalhos publicados em anais de eventos.  

Os levantamentos (cujos resultados são descritos ao longo desta dissertação) foram 

fundamentais para o delineamento da problemática abordada, pois propiciaram o conhecimento 

da produção acadêmico-científica sobre o tema, o estabelecimento de diálogos com os trabalhos 

levantados, bem como a identificação das lacunas e oportunidades de novas pesquisas.  

Foi realizado também um levantamento da legislação nacional (normas constitucionais, 

leis, decretos e resoluções) e das normativas e publicações da SEDS-MG (Plano Estadual de 

Educação nas Prisões, diretrizes, cartilhas, e etc.). Essa documentação balizou toda a discussão 

proposta e foi examinada de forma detalhada ao se abordar as políticas de trabalho, educação e 

formação profissional no sistema prisional. Ademais, será possível observar que a elaboração 

desta dissertação exigiu o estudo de vários relatórios, tais como:  

 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen (BRASIL, 2015a); 

 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen Mulheres (BRASIL, 

2015b);  

 Balanço 2015 - uma década de conquistas: Ligue 180 Central de Atendimento à Mulher 

(BRASIL, 2015c); 

 Mapa do Encarceramento: os jovens do Brasil (BRASIL, 2015d); 
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 Relatório da distribuição pessoal da renda e da riqueza da população brasileira 

(BRASIL, 2016);   

 Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil (WAISELFISZ, 2015);  

 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: síntese de indicadores 2014 (IBGE, 

2015);  

Salienta-se que o levantamento bibliográfico e parte do documental foram realizados ao 

mesmo tempo em que eram cursadas as disciplinas do Mestrado. A concomitância dessas 

atividades possibilitou o aprofundamento teórico essencial para a revisão do projeto e para o 

desenvolvimento do estudo.  

 

2º EIXO OPERACIONAL: SUBMISSÃO DO PROJETO AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

(COEP) 

Em atendimento a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o 

projeto desta pesquisa foi devidamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da 

UFMG, por meio da Plataforma Brasil23 e aprovado sob o nº CAAE 51489815.8.0000.5149. A 

decisão do COEP consta no ANEXO B.  

Esta pesquisa atendeu aos fundamentos éticos e científicos pertinentes. Foi estabelecida 

uma relação de respeito à dignidade e autonomia das interlocutoras. Ao convidá-las para 

participar do estudo, de forma esclarecida e voluntária, colocamo-nos à disposição para a 

elucidação de quaisquer dúvidas.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (consultar o APÊNDICE C) foi 

utilizado para informar as entrevistadas sobre seus direitos, bem como de sua liberdade em 

deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem penalização alguma. O anonimato 

delas foi garantido através do uso de nomes fictícios, conforme já especificado. Ademais, as 

informações fornecidas durante as entrevistas foram tratadas confidencialmente e os resultados 

da pesquisa são apresentados como o retrato de um grupo e não de uma única pessoa. 

Para além dos procedimentos acordados no momento de submissão do projeto ao COEP 

e efetivados na pesquisa de campo, realizar um estudo científico requer a observância constante 

dos princípios éticos. A investigação em espaços de privação e restrição de liberdade, por conta 

                                                 
23 Sistema oficial de lançamento de pesquisas para análise e monitoramento do Sistema CEP/CONEP, que é 

integrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP-CNS) e pelos Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEP). 
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das características do ambiente e da situação de vulnerabilidade24 das pessoas que ali estão, 

demanda de forma ainda mais veemente esse cuidado.  

Assim, as questões ético-metodológicas desta pesquisa se referem aos momentos pré, 

peri e pós a sua execução (GOMES; DUARTE, 2016, p. 42). No momento de pré-investigação 

o cumprimento das exigências burocráticas iniciais e a espera pela autorização (detalhados no 

eixo a seguir), se somaram às tarefas de criar mecanismos para garantir uma participação 

devidamente informada e livre; assegurar a privacidade das interlocutoras e a confidencialidade 

dos dados, além de certificar-se que os métodos e procedimentos adotados eram adequados às 

entrevistadas (Ibidem, p. 43).  

Durante a pesquisa empírica, compreender a instituição prisional implicou conhecer as 

suas idiossincrasias e dinâmicas organizacionais, para perceber as (re)adptações necessárias as 

condições de investigação (Ibidem, p. 44). Nesse processo, obviamente, inúmeros dilemas e 

desafios surgiram, muitos deles serão descritos ao longo desta dissertação.  

Após a saída do campo, fez-se um exercício de autocrítica e de análise das informações 

levantadas. Outra questão ética sobre a qual se refletiu foi o compartilhamento dos resultados 

da investigação. Os pesquisadores têm a responsabilidade de partilhar o estudo com quem dele 

participou, no caso deste trabalho há a obrigatoriedade de enviar uma cópia da pesquisa à 

SEDS-MG (ver a Declaração no APÊNDICE D) e, embora não haja uma exigência formal quanto 

ao retorno para as instituições ou mesmo para os participantes, nos comprometemos a entregar 

às duas unidades uma cópia da dissertação. 

Infelizmente, na maioria das vezes, a devolução direta dos resultados (sobretudo para as 

pessoas privadas de liberdade) não é possível, portanto, é necessário adotar estratégias para que 

o retorno se dê ao menos de forma indireta, por exemplo, com a disponibilização do trabalho 

na biblioteca da unidade e etc. Além do exposto, busca-se ao comunicar os achados da pesquisa 

realizá-lo com a clareza e a objetividade necessárias para evitar a (re)produção de estereótipos 

sobre o sistema prisional e sua população.  

 

3º EIXO OPERACIONAL: PREPARAÇÃO DO CAMPO E DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 A realização de pesquisa acadêmica no sistema prisional do estado está condicionada a 

autorização por parte da SEDS-MG. Em novembro de 2015 entrou em vigor a Circular 128 da 

                                                 
24 Vulnerabilidade advinda, principalmente, dos baixos níveis socioeconômicos e de escolaridade, da privação de 

liberdade e autonomia.  
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Superintendência de Atendimento ao Preso25 (SAPE), que trata das orientações/diretrizes para 

a entrada de estudantes/pesquisadores em unidades prisionais (ver ANEXO C).  

A elaboração da Circular é justificada pela “grande demanda de solicitações referentes 

a autorização de projetos/pesquisa de cunho científico que têm como objetivo, proporcionar 

conhecimentos e estudos sobre os fenômenos que abrangem o sistema prisional de Minas 

Gerais” (MINAS GERAIS, 2015, p. 1).  

Assim, com vistas a obter o consentimento da SEDS-MG foi preciso enviar os 

documentos (conforme listados na Circular) para análise e deferimento da Equipe Técnica da 

Diretoria competente à área de interesse, no caso desta pesquisa a Diretoria de Ensino e 

Profissionalização (DEP). Após a análise e aprovação da documentação, a DEP encaminhou o 

memorando à Diretoria de Segurança Interna (DSI) para verificação documental e emissão de 

um parecer. Esta pesquisa foi autorizada pelas duas Diretorias, conforme consta no ANEXO D.  

Entre o primeiro contato com a Secretaria e a concessão da autorização, decorreram seis 

meses, desse total, três foram em “busca do caminho”, o que resultou, de nossa parte, na adoção 

de diferentes estratégias (envio de e-mails, telefonemas e etc.), uma vez que a cada contato 

recebíamos uma nova orientação sobre como proceder. Só depois que conseguimos conversar 

com uma técnica recém-designada para a tarefa de análise dos projetos é que tivemos acesso a 

Circular 128/2015 e tomamos as providências cabíveis. Ao fazer esse detalhamento o intuito é 

auxiliar, ainda que de forma mínima (por exemplo, com a disponibilização da norma), os 

pesquisadores que futuramente pretendem desenvolver investigações no sistema prisional.   

Já com a autorização da SEDS-MG, contatamos as unidades prisionais no intuito de 

programar as visitas. Previamente à data agendada, o projeto de pesquisa foi enviado para as 

profissionais que se disponibilizaram a nos receber, da Diretoria de Atendimento de um dos 

estabelecimentos e do Núcleo de Ensino e Profissionalização (NEP) de outro. A conversa com 

elas, em ambas as unidades, antecedeu a realização das entrevistas com as mulheres em situação 

de prisão.  

O roteiro de entrevista (APÊNDICE E) foi elaborado no período de submissão do projeto 

ao COEP, pois é necessário enviá-lo para análise. Constituído por três conjuntos de questões, o 

roteiro busca levantar informações referentes ao perfil das entrevistadas, às práticas formativas 

desenvolvidas nas unidades prisionais e à efetividade dessas. 

 

                                                 
25 Superintendência vinculada a Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI).  
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4º EIXO OPERACIONAL: REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS, REGISTRO, LEITURA E ANÁLISE DOS 

DADOS  

  A já mencionada Circular da SAPE/SUAPI (128/2015) descreve as responsabilidades 

do pesquisador e/ou da instituição de ensino e da direção da unidade, após o deferimento. Entre 

os “deveres do pesquisador” estão: submeter-se ao cadastro de antecedentes e vínculo familiar 

e aos procedimentos de segurança (revista e retenção de pertences); cumprir os horários 

agendados (sendo que, em caso de atraso, o prazo de tolerância é de 30 minutos); atentar-se 

para a adequação de comportamentos e de vestuário.  

Na listagem que inclui esses e outros tópicos (são 18 no total) há uma indicação que 

impacta diretamente a realização de pesquisas em unidades prisionais, qual seja, “é 

expressamente proibido: gravações de imagens e som” (MINAS GERAIS, 2015, p. 3). Com a 

impossibilidade de gravar o áudio para posterior transcrição, a alternativa foi registrar os 

diálogos através de anotações no caderno de campo. 

No entanto, mesmo após a realização da primeira entrevista ainda restava algumas 

dúvidas. Estava com muito receio de que, impossibilitada de gravar o áudio, não conseguisse 

recordar posteriormente de “tudo” o que havia conversado com as interlocutoras:  

 
A “solução” era realizar o máximo possível de anotações durante as entrevistas? Achei 

que não, me pareceu um tanto quanto indelicado com as interlocutoras, além disso, 

mesmo que assim fizesse, não conseguiria tomar nota e me ater a tantos outros 

detalhes igualmente importantes. Devia então dispensar o registro enquanto estava na 

unidade e só realizá-lo depois? Considerei que não seria prudente, afinal havia no 

roteiro questões relativas ao perfil das entrevistadas (idade, nível de escolaridade, 

número de filhos e etc.), cujas respostas deveriam ser registradas imediatamente 

(CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 14-15) 

 

Diante do exposto, optou-se pelo equilíbrio: fazer apenas as anotações imprescindíveis 

durante as conversas e logo após sair da unidade elaborar um registro completo no caderno de 

campo. Utilizado para documentar as visitas aos estabelecimentos prisionais, as conversas com 

as profissionais que atuam nessas instituições, bem como as entrevistas, o caderno inclui:  

 Anotações descritivas que compõem uma narrativa; 

 Informações complementares as descrições, que esclarecem e/ou destacam algumas 

questões da narrativa e;  

 Anotações reflexivo-analíticas. 

Triviños (1987) sugere o uso de um esquema de cores no caderno de campo, para 

diferenciar as anotações e auxiliar os pesquisadores a visualizarem o conjunto de informações. 

De acordo com essa sugestão foi adotada a seguinte estratégia: 

 As anotações descritivas foram grafadas em preto.  
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 As informações complementares em azul e;  

 As anotações reflexivo-analíticas em vermelho.  

Salienta-se que, nas duas unidades as entrevistas foram realizadas nos espaços onde são 

ministrados os cursos pesquisados, ou seja, no salão de cabeleireiro do Complexo Penitenciário 

Feminino e na oficina de costura do Presídio Feminino. Antes, porém, ao chegar às instituições 

era preciso se identificar na portaria, apresentando a documentação exigida26.  

Até que verificassem e permitissem a minha entrada, “aguardava ali, observando as 

dinâmicas, que contrapunham-se à monotonia dos muros altos e das cercas” (CADERNO DE 

CAMPO, 2016, p. 4). Era o ir e vir de pessoas por conta da entrega de pertences, um movimento 

que próximo às unidades femininas é menor do que no entorno das masculinas e que evidencia, 

assim como o tamanho das filas nos dias de visita, o abandono das mulheres em situação de 

prisão (Idem).  

Eram os passos daquela que regressava de uma saída temporária e os daquela que saía 

temporariamente pela primeira vez depois de ficar quatro anos e seis meses no cárcere. Os da 

primeira, por motivos óbvios, não eram apressados, já os da segunda sim, revelavam a 

expectativa de quem esperara muito por aquele momento, mas também o medo de quem havia 

sido ameaçada pelo ex-companheiro e ao deixar a unidade passara a se sentir intimidada. 

Embora ela tenha seguido sozinha, sua condição era semelhante à de tantas outras mulheres: as 

que permanecem e que saem da prisão desamparadas, as que diariamente andam amedrontadas 

pelas ruas e as que (sobre)vivem sob ameaças. 

Quando era autorizada a entrar na unidade entregava ao agente um documento de 

identificação com foto e prestava as informações necessárias para que realizasse o cadastro. 

Depois disso passava por revista. Quanto aos meus objetos, a bolsa (após ser vistoriada) e o 

aparelho de celular ficavam retidos na portaria e, a partir dali, “continuava apenas com as vias 

do TCLE, caderno e caneta” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 41). 

Apesar das diferenças de estrutura e equipamentos, nos dois estabelecimentos foram 

adotados esses procedimentos. Enquanto eles eram cumpridos, conversava com as Agentes de 

Segurança Penitenciária (ASPs) que, na maioria das vezes, perguntavam sobre minha formação, 

instituição, tema do trabalho, o porquê do meu interesse e etc. (Ibidem, p. 6). 

Comumente, as profissionais com quem havia entrado em contato para agendar a 

pesquisa “eram avisadas da minha chegada e, por isso, me aguardavam próximo à portaria […] 

Poderia então ‘conhecer’ a unidade” (Ibidem p. 41).  

                                                 
26 A autorização para realização da pesquisa (ANEXO D).  
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O Complexo Penitenciário Feminino, localizado em Belo Horizonte, desde a sua criação 

e inauguração (em 1948 e 1955, respectivamente) foi nomeado como Penitenciária de Mulheres 

(quando construído), Centro de Reeducação (1984), Penitenciária Industrial (1991) e em 2002 

passou a ter a denominação atual.  

As características arquitetônicas da construção original foram mantidas, sobretudo no 

prédio principal27, cuja configuração espacial (guardada as devidas proporções) “me lembrava 

as fazendas coloniais e/ou conventos28” (Ibidem, p. 41). As outras instalações da unidade por 

serem relativamente mais recentes (pavilhão de celas de segurança máxima, local onde funciona 

o posto de saúde e espaços que abrigam as oficinas), não seguem o padrão do projeto original.  

Já o Presídio Feminino está localizado em Ribeirão das Neves e foi criado em 1980. 

Antes de ser transformado em um estabelecimento para mulheres destinava-se, exclusivamente, 

ao cumprimento do regime semiaberto e abrigava presos na faixa etária entre 18 e 25 anos, 

sendo conhecido como Penitenciária de Jovens e Adultos.  

O aspecto geral da unidade, “lembra uma pequena propriedade rural” (CADERNO DE 

CAMPO, 2016, p. 6). Tem-se essa impressão por causa das árvores frutíferas, hortas, lagoa e 

pelas atividades que as apenadas desenvolvem, geralmente, vinculadas ao manejo da terra. O 

terreno não tem muros, ele é cercado por alambrado, encimado por concertina e eletricamente.  

Em ambos os estabelecimentos pesquisados fui acompanhada até a oficina de trabalho 

por uma das profissionais que atuam na unidade, normalmente no NEP. Quando chegávamos 

lá, a agente responsável pela vigilância do local era informada sobre a realização das entrevistas. 

A liberação de minha entrada e permanência na oficina nem sempre ocorria de forma imediata, 

algumas vezes, foi preciso aguardar até que a agente verificasse (por rádio ou indo pessoalmente 

á guarita principal) se poderia permitir o meu acesso.  

Ao ser autorizada, entrava na oficina. No primeiro dia de entrevista em cada unidade 

me apresentei às privadas de liberdade e expliquei a proposta da pesquisa, convidando-as para 

participarem. “Logo que comecei a organizar os termos e preparar o caderno de anotações, a 

primeira voluntária se aproximou. Pedi a ela que se sentasse ao meu lado para conversarmos” 

(Ibidem, p. 44). Mais uma vez, porém de forma menos formal, falei sobre quem era e o que 

                                                 
27 Um prédio de dois pavimentos, de planta quadrada com um pátio central descoberto (onde há uma quadra 

poliesportiva). O bloco que dá acesso ao prédio abriga a administração e os serviços considerados intermediários. 

Nos outros três blocos que formam o quadrado, encontram-se os alojamentos, celas, salas, auditório, instalações 

sanitárias, cozinha e refeitórios. 
28 Segundo Vaz, essas instituições se valeram inúmeras vezes do mesmo partido arquitetônico. Mas, em termos de 

prisão, sabe-se que esse partido, “está associado ao período de nascimento de um perfil arquitetônico carcerário, 

utilizado nas Casas de Correção holandesas e na Penitenciária de Newgate” (VAZ, 2005, p. 139). 
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estava fazendo ali, depois perguntei se ela aceitava participar da pesquisa. Como a resposta foi 

positiva, passamos a leitura do TCLE e ao terminar solicitei que, caso estivesse de acordo, 

assinasse as duas vias. Com a documentação assinada, dava início a entrevista.  

E assim foi, sucessivamente, até que entrevistasse as 14 mulheres. Em cada manhã, nos 

horários pré-determinados pela direção da unidade, era possível fazer três entrevistas em média. 

Quando estava próximo do horário em que as apenadas voltavam para as celas no Complexo 

Penitenciário, ou do almoço na oficina do Presídio, deveria me despedir delas.  

Em seguida, encontrava com a profissional que havia me recebido, para que pudesse lhe 

entregar as vias do TCLE, pois essas eram arquivadas nas respectivas pastas das entrevistadas. 

Depois, ela me acompanhava até a portaria, onde reavia os meus objetos (CADERNO DE 

CAMPO, 2016, p. 60).  

Após sair da unidade, “um estado físico de exaustão indicava as marcas indeléveis em 

minha alma”. Ao mesmo tempo em que era preciso “tirar a prisão de mim”, buscava incorporá-

la de alguma forma para me “aventurar” na tentativa de compreendê-la. Nesse sentido, o 

esgotamento era inevitável e “sintomático da minha sensibilidade frente à realidade do cárcere 

e aos relatos de dor, medo, saudade e esperança daquelas mulheres” (Idem). 

Tal sensação só reafirmava a responsabilidade na elaboração do registro da pesquisa 

que, como mencionado, foi feito no caderno de campo. No mesmo há uma pré-análise que ao 

ser ampliada constituiu este trabalho.  

  

5º EIXO OPERACIONAL: REDAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Após finalizar o trabalho de estudo teórico, realização das visitas e entrevistas, registro 

e sistematização dos dados foi elaborado o relatório final da pesquisa: a dissertação. Ao redigi-

la buscou-se estabelecer uma relação entre teoria e prática, de forma que as informações 

levantadas no campo empírico estivessem em debate direto com a bibliografia estudada.  

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

A dissertação está organizada em quatro capítulos complementares e interdependentes 

e considerações finais.  

Neste primeiro capítulo são apresentados os pontos de partida, a problematização e os 

objetivos que nortearam a pesquisa. Aborda-se também o percurso metodológico, orientado 

pela concepção dialética materialista, os instrumentos de pesquisa e os eixos analíticos e 

operacionais do trabalho. Finaliza-se com o detalhamento da estrutura da dissertação.    
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No Capítulo 2, PRISÃO E RELAÇÃO CAPITAL-TRABALHO, trata-se da origem da prisão-

pena, em meados do século XVIII e princípio do XIX, com o advento do modo de produção 

capitalista. Busca-se entender o cárcere no cerne da relação capital-trabalho (que o produz) e, 

posteriormente, discutir como essa relação se desenha nas unidades prisionais. Detalha-se ainda 

as características do encarceramento das mulheres.  

Já no Capítulo 3, POLÍTICAS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, discute-

se, sobretudo com base nos dados do Complexo Penitenciário Feminino e do Presídio Feminino, 

a formação para o trabalho, a formação no trabalho e como síntese a formação para e no 

trabalho.  

No quarto capítulo, A EFETIVIDADE DAS PRÁTICAS FORMATIVAS PARA AS MULHERES 

PRESAS, demonstra-se os efeitos dos cursos de costura e de cabeleireiro para as entrevistadas. 

Abordar-se-á a profissionalização, as relações intra e extramuros e as expectativas de futuro 

delas. 

Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS são apresentadas as apreciações sobre a pesquisa realizada, 

empreende-se uma avaliação sobre os objetivos inicialmente propostos e, por fim, são indicadas 

as recomendações para futuras investigações. 

Neste trabalho, em alguns momentos reporta-se a textos poéticos e, em outros, poetiza-

se as palavras, com o intuito de tornar um pouco mais suave a abordagem de questões tão duras. 

Há de se conceder licença poética até mesmo para a aspereza da realidade. Além disso, 

pretende-se conduzir a uma leitura sensibilizada e não apenas cientificada da problemática. 
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2. PRISÃO E RELAÇÃO CAPITAL-TRABALHO 

O título deste capítulo faz alusão ao livro Cárcere e Fábrica: as origens do sistema 

penitenciário século (XVI-XIX), de Dario Melossi e Massimo Pavarini, originalmente 

publicado em 1977. A referida obra retoma a discussão sobre a relação histórica entre o modo 

de produção social e o sistema punitivo, iniciada pioneiramente por Georg Rusche e Otto 

Kirchheimer em Punição e Estrutura Social29 (1939). 

A linha de pesquisa desses autores na criminologia é denominada crítica, pois (ainda 

que trate de um grupo de ideias não-homogêneas) surge a partir do questionamento à 

criminologia tradicional30 e propõe como objeto de análise, o conjunto de relações sociais, 

compreendendo as questões do controle social e do crime associadas à estrutura econômica e 

ao sistema político e jurídico das sociedades. 

Uma das vertentes da criminologia crítica é originária das teorias conflituais marxistas, 

portanto, fundamenta-se nas formulações de Marx (não necessariamente de forma ortodoxa) e 

adota um método histórico-analítico de verificação do fenômeno criminal.  

Neste capítulo, a tarefa proposta é, segundo as contribuições dos autores supracitados, 

bem como de suas referências e de pesquisadores da Linha Trabalho e Educação, revisitar os 

fundamentos do debate e contextualizá-los de acordo com a temática da pesquisa. 

A discussão com base nesse referencial implica a inversão da perspectiva que considera 

a prisão como uma instituição totalmente isolada e separada do contexto social. Embora os 

locais de encarceramento sejam fechados e, por isso, fisicamente isolados, “essa separação é 

mais aparente que real, uma vez que o cárcere não faz mais do que propor ou levar ao paroxismo 

modelos de organização social ou econômica que se deseja impor ou que já existem na 

sociedade” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 11). 

 

                                                 
29 “Punição e Estrutura social” (1939) é a primeira obra da fase americana do Instituto de Pesquisas Sociais, Escola 

de Frankfurt, editada pela Columbia University Press de Nova Iorque. Em 1931, Rusche se prontificou a escrever 

acerca das relações entre punição e mercado de trabalho. O manuscrito foi enviado depois que o Instituto saiu da 

Alemanha, em virtude da perseguição nazista. No entanto, atendendo aos conselhos de estudiosos americanos, que 

entendiam que o trabalho deveria ser atualizado, Kirchheimer recebeu a tarefa de ampliar o tratamento do tema 

(RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 11). 
30 A criminologia tradicional é constituída a partir, principalmente, da Escola Clássica e da Escola Positiva e 

apresenta um discurso etiológico sobre a criminalidade. O “criminoso” é considerado como um indivíduo 

“diferente”, “anormal” ou até mesmo “patológico”. Assim, os esforços se concentram na realização de estudos e 

pesquisas que tratam dos fatores produtores da delinquência e dos mecanismos capazes de “prevenir”, “reprimir” 

e “corrigir” as “condutas desviantes”. Entre os autores dessa vertente criminológica, encontra-se Cesare Lombroso, 

Enrico Ferri e Raffaele Garofalo (Disponível em: <http://eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/121937415/a-

criminologia-no-seculo-xxi>. Acesso em: 05 mar. 2016).  



53 

2.1 A PRISÃO PELO CAPITAL-TRABALHO 

O cárcere moderno31, associado ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade, 

foi criado em meados do século XVIII e princípio do XIX. Anteriormente a esse período 

histórico, a prisão tinha natureza cautelar e servia aos objetivos de contenção e guarda dos réus, 

para preservá-los fisicamente até o momento do julgamento ou da execução. 

Apesar do circunscrito alcance quantitativo e territorial, as bridewells, rasp-huis e 

workhouses (casas de correção e de trabalho forçado) ofereceram métodos de organização à 

prisão moderna. A bridewell surgiu a partir da solicitação de alguns expoentes do clero inglês, 

preocupados com as proporções alcançadas pela mendicância em Londres. Em 1553, o rei 

autorizou o uso do Castelo de Bridewell para acolher vagabundos, ociosos, ladrões e autores de 

pequenos delitos. 

A instituição, dirigida com mão de ferro, objetivava reformar os internos através do 

trabalho obrigatório (em grande parte no ramo têxtil) e da disciplina. Além disso, ela deveria 

desencorajar as pessoas a seguirem o caminho da vagabundagem e do ócio e incentivá-las a 

assegurarem o próprio sustento. Com base nessa primeira experiência, em pouco tempo, houses 

of correction (casas de correção) chamadas indistintamente de bridewells surgiram em várias 

regiões da Inglaterra (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 36). 

A rasp-huis, casa de trabalho holandesa, foi criada em 1596 e tinha essa denominação 

porque a atividade desenvolvida em seu interior consistia em raspar, com uma serra de várias 

lâminas, certo tipo de madeira (o pau-brasil) até transformá-la em pó, do qual os tintureiros 

retiravam o pigmento usado para tingir os fios. Esse trabalho era considerado particularmente 

adequado para os ociosos e os preguiçosos (que, em consequência dessa atividade, às vezes 

chegavam a quebrar a espinha dorsal) (Ibidem, p. 43).  

Já as workhouses (casas de trabalho) foram estabelecidas na Inglaterra, por meio da 

Poor Law (Lei dos Pobres) de 1601, da rainha Elizabeth I. Essas instituições eram destinadas, 

sobretudo ao encarceramento e a imposição do trabalho aos pobres. Posteriormente, o modelo 

foi consolidado pela New Poor Law (Nova Lei dos Pobres) de 1834, do rei George III. 

A prática de internamento/aprisionamento nas três instituições mencionadas, embora 

apresentasse características distintas, tinha respaldo na necessidade de controle da população 

                                                 
31 Ao dizer “cárcere moderno” está se reportando à substituição (iniciada em meados do século XVIII) das penas 

corporais e de morte pela detenção. Optou-se por iniciar a discussão a partir desse período devido à delimitação 

necessária a uma dissertação e também ao interesse em discutir a prisão no interior da contradição central capital-

trabalho. 
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pobre e expropriada dos seus meios de produção e, posteriormente, de disciplinamento dessa 

força de trabalho à manufatura. 

Com o esfacelamento do modo de produção feudal e com o processo que transforma os 

produtores diretos em operários assalariados, o aprendizado da “disciplina da nova situação”, 

ou seja, da “disciplina capitalista de produção” torna-se uma das finalidades essenciais do 

capital, em sua fase ainda embrionária (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 41). A todos os níveis, 

o capital procurará “construir” seu próprio proletariado e garantir para si as melhores condições 

para a produção da mais-valia. 

A instauração das casas de correção e das casas de trabalho responde, antes de tudo, a 

necessidade de controle e disciplinamento da força de trabalho (Idem). Esses lugares se 

constituíram como instrumentos repressivos dos ex-trabalhadores agrícolas e desenraizados 

que, devido a crise irreversível do feudalismo, partem para a cidade e não são absorvidos pela 

nascente manufatura com a mesma velocidade com que abandonam os campos (MARX, 1996, 

p. 356).  

Além disso, os que foram bruscamente arrancados de seu modo costumeiro de vida não 

conseguiam enquadrar-se de maneira igualmente súbita na “nova condição” (Idem). Os 

trabalhadores expropriados se transformaram em “mendigos, vagabundos, às vezes bandidos, 

porém, em geral, numa multidão de desempregados” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 34). 

Por esse motivo, segundo Marx (1996, p. 356), proliferou por toda a Europa Ocidental uma 

“legislação sanguinária contra a vagabundagem”. 

Os antecessores da atual classe trabalhadora foram punidos, num primeiro momento, 

pela transformação forçada em vagabundos e paupers (pobres, pedintes). “A legislação os 

tratava como criminosos “voluntários” e supunha que dependia de sua boa vontade seguir 

trabalhando nas antigas condições, que já não existiam” (MARX, 1996, p. 356). 

Entre os séculos XVI e XVIII, período da acumulação primitiva do capital32, cristaliza-

se a associação do pobre e sem-emprego ao criminoso (FÁVARO, 2008, p. 24). Associação 

essa que perdurou na formação da sociedade capitalista, em suas fases de desenvolvimento e 

persiste atualmente. 

                                                 
32 Conforme afirma Marx, o processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o processo de 

separação de trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho, um processo que transforma, por um lado, 

os meios sociais de subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em trabalhadores 

assalariados. A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação 

entre produtor e meio de produção. Ele aparece como “primitivo” porque constitui a pré-história do capital e do 

modo de produção que lhe corresponde. A estrutura econômica da sociedade capitalista proveio da estrutura 

econômica da sociedade feudal. A decomposição desta liberou os elementos daquela (MARX, 1996, p. 340). 
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Os que não conseguiam emprego sobreviviam de furtos, roubos e da mendicância, 

tornaram-se então uma “praga” para os proprietários, que buscariam formas de combatê-los 

(Ibidem, p. 21). Afinal, “a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido 

a história da luta de classes” (MARX; ENGELS, 1999, p. 7).  

O momento, já relatado, em que os antigos produtores são lançados no mercado como 

proletários “livres” aparece, de uma forma, “como sua libertação da servidão e da coação 

corporativa e esse aspecto é o único que existe para nossos escribas burgueses da história” 

(MARX, 1996, p. 341). De outro modo, porém, esses “recém-libertos” só se tornam vendedores 

de si mesmos depois que todos os seus meios de produção e todas as garantias de sua existência 

(oferecidas pelas velhas instituições feudais) lhes foram roubados. “E a história dessa sua 

expropriação está inscrita nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo” (Idem). 

Na segunda metade do século XVIII e início do XIX, com o advento do modo de 

produção capitalista, a prisão consolida-se como local de cumprimento da pena privativa de 

liberdade. 

Conforme afirmam Melossi e Pavarini (2006, p. 26), o capitalismo e a instituição 

carcerária (nos termos indicados) surgiram ao mesmo tempo em uma relação determinada. As 

modificações tão profundas que ocorreram ao nível estrutural provocaram “alterações 

igualmente radicais naquelas instituições e no conjunto dos processos de controle social e de 

reprodução da força de trabalho” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 26). 

Num sistema de produção pré-capitalista o cárcere como pena não existe. Essa 

afirmação é historicamente verificável, advertindo-se que a realidade feudal não desconhece 

propriamente a prisão como instituição, mas sim a pena do internato como privação de liberdade 

(Ibidem, p. 21). Dessa forma,  

 

[...] pode se dizer que a sociedade feudal conhecia o cárcere preventivo e o cárcere 

por dívidas, mas não se pode afirmar que a simples privação da liberdade, prolongadas 

por um determinado período de tempo e não acompanhada por nenhum outro 

sofrimento, fosse conhecida e, portanto, prevista como pena autônoma e ordinária 

(MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 21). 

 

A ideia da privação de um quantum de liberdade, como forma de punição, só pode 

realizar-se de fato no sistema capitalista, ou seja, “naquele processo econômico em que todas 

as formas da riqueza social são devolvidas à forma mais simples e abstrata do trabalho humano 

medido pelo tempo” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 262). 

Nesse modo de produção o trabalhador não está mais sujeito a um vínculo direto e 

imediato com o senhor. Ele tem a “liberdade” de vender o seu tempo de trabalho, a sua força 
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de trabalho (e precisa fazê-lo), cedendo ao capitalista o direito de empregá-la (MARX, 1996, 

p. 111). 

Tal “liberdade” será expressa pelo direito do Iluminismo no conceito de contrato. 

Mesmo quando, como a crítica marxista esclarece, essa aparente “liberdade” não seja outra 

senão, a “sanção de uma força diferente, não mais jurídico-militar, não mais política e sim 

econômica” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 51).  

A construção da ideologia burguesa de trabalho é acompanhada pelo surgimento de uma 

concepção burguesa de tempo, que tornará possível o princípio de proporcionalidade da pena 

(RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 15). Assim, de acordo com a noção do “valor-trabalho 

medido pelo tempo” (leia-se trabalho assalariado) a pena-retribuição encontra na privação do 

tempo o equivalente do delito. 

Cientes das críticas que receberam principalmente Rusche e Kirchheimer (2004), quanto 

ao estrito economicismo das análises. É necessário mencionar que, ao lado dos aspectos 

econômicos, tiveram outros que foram preponderantes para a transformação da prisão custódia 

em prisão-pena. Obviamente que os aspectos abordados com primazia nos distintos estudos se 

relacionam às diferentes formas, dentre outras, de compreender as relações sociais, a instituição 

carcerária e suas funções.  

Por exemplo, Foucault, no livro “Vigiar e Punir: nascimento da prisão” (publicado 

originalmente em 1975) apresenta um histórico da legislação penal e dos respectivos métodos 

de punição adotados, desde os séculos passados até as instituições modernas. Na obra33 é feita 

uma genealogia da prisão a partir da análise das relações de poder e saber que se expressam 

sobre o corpo. 

Segundo Foucault (2013), no fim do século XVIII e início do século XIX o processo de 

desaparecimento dos suplícios foi constituído por dois fatores. Um deles refere-se à gradativa 

supressão do espetáculo punitivo. “Punições menos diretamente físicas, certa discrição na arte 

de fazer sofrer, um arranjo de sofrimentos mais sutis, mais velados e despojados de ostentação” 

(FOUCAULT, 2013, p. 13). O outro se trata do sumiço do “corpo como alvo principal da 

repressão penal” (Idem).  

As práticas punitivas passaram a “não tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, para 

atingir nele algo que não é o corpo propriamente” (FOUCAULT, 2013, p. 16). Assim, a relação 

                                                 
33 Foucault (2013) descreve o objetivo de seu livro nos seguintes termos: uma história correlativa da alma moderna 

e de um novo poder de julgar; uma genealogia do atual complexo científico-judiciário onde o poder de punir se 

apoia, recebe suas justificações e suas regras, estende seus efeitos e mascara a sua exorbitante singularidade 

(FOUCAULT, 2013, p. 26). 
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castigo-corpo se altera. O sofrimento físico e a dor não são mais os elementos constitutivos da 

pena. O castigo passou de uma arte das “sensações insuportáveis a uma economia dos direitos 

suspensos” (Idem).  

Nesse sentido, o corpo se encontra em uma posição de instrumento ou de intermediário. 

Para Foucault (2013), “ainda que não recorram a castigos violentos ou sangrentos, mesmo 

quando utilizam métodos ‘suaves’ de trancar ou corrigir, é sempre do corpo que se trata - do 

corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão” 

(FOUCAULT, 2013, p. 28). Na concepção do autor, a discussão sobre a história dos sistemas 

punitivos deve tratar de certa “economia política do corpo”.  

Com base nessa perspectiva, Foucault (2013) desconstruirá o discurso liberal sobre a 

“humanidade” da pena de prisão. Durante a segunda metade do século XVIII houve um amplo 

protesto contra os suplícios. Era preciso punir de outra maneira, o suplício se tornou 

intolerável34. Surge então a defesa de uma punição generalizada (título do Capítulo I da 

Segunda Parte do livro “Vigiar e Punir”).  

Os reformadores35, principalmente, argumentavam que “no pior dos assassinos, uma 

coisa pelo menos deve ser respeitada quando punimos: sua “humanidade” (FOUCAULT, 2013, 

p. 72). Foucault questiona a “suavização” das penas e demonstra que de forma concomitante a 

esse processo, ocorrerá uma diminuição considerável dos crimes de sangue e, de uma forma 

geral, das agressões físicas. Os crimes contra a propriedade superavam os crimes violentos. 

Portanto, a “suavização” dos crimes antecedeu a “suavização” das leis (Ibidem, p. 73).  

Segundo o autor, o verdadeiro objetivo da reforma penal, desde suas formulações mais 

gerais, não é tanto fundar um novo direito de punir com base em princípios mais equitativos e, 

sim estabelecer uma nova “economia” do poder de castigar. Refere-se então à uma estratégia 

para o remanejamento do poder de punir (FOUCAULT, 2013, p. 78). Conforme Foucault, a 

forma-prisão se constitui 

 

[...] quando se elaboraram, por todo o corpo social, os processos para 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 notações, constituir sobre eles um saber que se 

acumula e se centraliza (FOUCAULT, 2013, p. 217).  

 

                                                 
34 O suplício passou a ser considerado revoltante, na concepção do povo, por revelar a tirania, o excesso, a sede de 

vingança e o “cruel prazer de punir”; vergonhoso, sob o ponto de vista da vítima, reduzida ao desespero e da qual 

ainda se espera que bendiga “o céu e seus juízes por quem parece abandonada” e perigoso, pelo apoio que nele 

encontram (uma contra a outra) a violência do rei e a do povo (FOUCAULT, 2013, p. 71). 
35 Foucault (2013) cita os seguintes reformadores: Beccaria, Servan, Dupaty, Duport, Pastoret, Target, Bergasse.  
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A prisão, nessa perspectiva, tem o intuito de tornar os corpos dóceis e úteis. Em síntese, 

o encarceramento penal “recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação 

técnica dos indivíduos” (FOUCAULT, 2013, p. 217). 

Observa-se que, para Foucault (2013) “as punições em geral e a prisão se originaram de 

uma tecnologia política do corpo” (Ibidem, p. 32). Enquanto que, para Rusche e Kirchheimer 

(2004) e Melossi e Pavarini (2006) a alteração nas formas de punição resulta das mudanças 

sociais e econômicas do século XVIII. 

Concordamos com Foucault (2013) quanto a “produção e docilização dos corpos” no 

cárcere. Consideramos ainda que o autor fornece contribuições indiscutivelmente importantes 

para o entendimento dessa instituição e de seus mecanismos de poder disciplinar. No entanto, 

essa “construção do corpo”, nos parece incompreensível, tal como argumentam Melossi e 

Pavarini (2006), se não for considerada como parte da organização do trabalho no modo 

capitalista, que “necessita estruturar o corpo como máquina no interior da máquina produtiva” 

(MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 77).  

Sendo assim, na discussão proposta nesta dissertação é fundamental levar em conta (a 

partir da centralidade do trabalho) as dinâmicas sociais e econômicas, para que em um 

movimento necessariamente dialético parte-todo, seja possível contemplar as relações dentro 

dos muros da prisão, para além dos muros e as que definem esses muros. 

No modo de produção de mercadorias, a reprodução do capital pela expropriação de 

mais-valia pressupõe o controle da classe trabalhadora. Se nas relações contratuais a força de 

trabalho está submetida à autoridade do capitalista, fora dessas relações, os trabalhadores 

marginalizados (que constituem a superpopulação relativa36), são controlados pelo cárcere 

(MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 6).  

A disciplina, como política de coerção para produzir sujeitos dóceis e úteis, encontra 

suas determinações materiais na relação capital-trabalho, porque existe como “adestramento” 

da força de trabalho para reproduzir o capital e não como simples investimento do corpo por 

relações de poder, nos termos de Foucault (Idem). 

Nesse sentido, o estabelecimento da pena de prisão deve ser associado às grandes 

transformações ocorridas no século XVIII. A revolução contínua da produção, o abalo constante 

                                                 
36 Segundo Marx (1996), a “acumulação capitalista produz constantemente - e isso em proporção à sua energia e 

às suas dimensões - uma população trabalhadora adicional relativamente supérflua ou subsidiária, ao menos no 

que concerne às necessidades de aproveitamento por parte do capital” (MARX, 1996, p. 261). É a chamada 

superpopulação relativa. Uma população trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação “essa 

superpopulação torna-se, por sua vez a alavanca da acumulação capitalista, até uma condição de existência do 

modo de produção capitalista” (Ibidem, p. 262).  
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de todo o sistema social e a agitação permanente distingue a época burguesa de todas as 

precedentes (MARX; ENGELS, 1999, p. 12). 

Os fenômenos do urbanismo, do pauperismo e da “criminalidade” cresceram numa 

intensidade até então desconhecida. O liberalismo econômico se fortalece, o capital capaz de 

caminhar sobre suas próprias pernas, proclama-se orgulhosamente seguro de si mesmo e 

autossuficiente (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 64).  

Desde o início, o liberalismo significa que o capital é livre do Estado, que o Estado é 

coisa sua (como afirmara Marx) e deve, portanto, prestar seus serviços a Monsieur le Capital 

(Ibidem, p. 65). Esse fator se apresentará claramente nas questões relacionadas à assistência e 

ao cárcere.  

Ao grande incremento do pauperismo responde-se, num primeiro momento, com os 

instrumentos renovados da Old Poor Law (“Velha” Lei dos Pobres), previstos na New Poor 

Law (Nova Lei dos Pobres de 1834). 

Um desses instrumentos foi a deterrent workhouse (casa de trabalho terrorista), que 

representava a substituição de qualquer forma de assistência fora das casas de trabalho pelo 

internamento e trabalho forçado em seu interior. Segundo o princípio da less elegibility (menor 

elegibilidade) as condições de vida nessa instituição deveriam ser piores do que as condições 

das categorias mais depauperadas dos trabalhadores “livres”. Ninguém, a não ser “premiado 

por uma extrema necessidade aceitaria interna-se nelas” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 66).  

O objetivo era, uma vez mais, forçar os pobres a se submeterem a qualquer condição de 

trabalho que lhes fosse imposta. Devido ao caráter declaradamente terrorista dessas workhouses 

“o trabalhador é levado a evitar, custe o que custar, a cair nas garras da instituição” (Ibidem, p. 

67). Pretende-se garantir o controle do proletariado que não está desprovido - após a experiência 

da Revolução Francesa (1789) e das primeiras lutas operárias inglesas - de um conteúdo 

político. O “despertar” da classe trabalhadora fez “tremer” os proprietários, que sentiram a 

“necessidade de pôr em ordem as casas dos pobres” (THOMPSON, 1987a, p. 58).  

A situação socioeconômica havia se alterado profundamente desde a criação das 

primeiras casas, a abundância da força de trabalho livre era tamanha que o trabalho forçado já 

não era mais necessário para regular os salários externos, o que havia ocorrido na fase 

mercantilista (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 69). 

Esse cenário corroborou o movimento de reforma do direito penal na segunda metade 

do século XVIII, que resultou num novo parâmetro prisional de cunho intimidatório, 

consolidado no século XIX. Vários projetos e “modelos penitenciários” foram criados nesse 

período. 
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Jeremy Bentham elaborou o projeto arquitetônico Panóptico, datado de 1787, cuja 

estrutura é formada por uma torre de vigilância no centro e celas dispostas à sua volta. Em cada 

cela uma janela permitiria a entrada da luz. Essa claridade possibilitava que os internos fossem 

observados da torre central, mas eles não poderiam ver quem os vigiava. 

O elemento central do Panóptico de Bentham era o “princípio de inspeção”, ou seja, “a 

possibilidade de, com poucos homens, manter sob constante vigilância, ou de fazer crer que se 

estava sob contínua vigilância, todos os indivíduos encerrados na instituição” (Ibidem, p. 71). 

As características desse projeto influenciaram algumas penitenciárias de isolamento 

celular surgidas nos Estados Unidos. Como, por exemplo, o Modelo de Filadélfia, adotado em 

1790, que era baseado no “isolamento celular dos internos, na obrigação ao silêncio, na 

meditação e na oração” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 188). 

Em 1821, surgiu o Modelo de Auburn calcado em dois critérios: o confinamento 

solitário durante a noite e o trabalho coletivo durante o dia. A originalidade desse sistema 

“consistia na introdução de um tipo de trabalho de estrutura análoga àquela dominante na 

fábrica” (Ibidem, p. 191). A adoção desse modelo resultou em uma “completa industrialização 

carcerária”.  

Durante esse período a questão prisional é submetida - como em toda fase de transição 

- a contínuas solicitações político-econômicas. A alteração das teorias, as novas proposições e 

possíveis “soluções” têm a ver com o alinhamento dos intelectuais ora com uma, ora com outra 

posição (Ibidem, p. 70). 

O que se verifica é que o século XVIII foi criando, pouco a pouco, a instituição que 

primeiro o Iluminismo e depois os reformadores do século XIX completariam, dando-lhe a 

forma da prisão tal como conhecemos hoje. Discorreu-se sobre a criação e desenvolvimento do 

sistema prisional na Europa e nos Estados Unidos, pois é fundamentalmente esse processo que 

constituirá a base do modelo carcerário no Ocidente. 

A consolidação da pena privativa de liberdade no Brasil ocorreu no fim do século XIX 

e é, portanto, bem mais recente que a europeia e a norte-americana. Durante o período colonial 

eram aplicadas as leis da metrópole Portugal, a exemplo das Ordenações Filipinas que 

vigoraram no país de 1603 a 1830.  

 No Livro V das Ordenações (considerado o Livro do Terror) as penas previstas eram: 

pena de morte, degredo para as galés, açoites, mutilação das mãos e da língua, queimaduras 

com tenazes ardentes, confisco de bens, multas e humilhação pública do réu. Não era prevista 

ainda a restrição e a privação de liberdade.  
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Cabe salientar que no Brasil Colônia e no Império (até a Abolição em 1888) prevalecia 

no país o modo de produção escravista. Assim, caso um escravo não fosse condenado às penas 

corporais e capitais, seria responsabilidade do senhor mantê-lo “com um ferro e pelo tempo e 

maneira que o juiz designasse”37. Havia dessa maneira uma estreita relação entre o direito penal 

público e o direito penal privado. Nas fazendas o controle sobre os escravos era exercido por 

meio da aplicação dos castigos e da vigilância dos capatazes e dos capitães-do-mato.   

Na passagem do século XIX para o XX, com o advento da República e do modo de 

produção capitalista, a pena de detenção se estabelecerá no país (que ainda conservava uma 

estrutura cindida pelo escravismo). O controle social passa a ser delineado pelo Código Penal 

de 189038, que punia a vadiagem (Art. 399) e a greve (Art. 206), definida como cessação ou 

suspensão do trabalho, para impor aos operários ou patrões o aumento ou diminuição de serviço 

ou salário, ou seja: “não trabalhar era ilícito, parar de trabalhar também. Em suma, punidos e 

mal pagos” (BATISTA, 1990, p. 36).  

Nosso propósito não foi descrever detalhadamente a história do sistema punitivo. Há 

um número significativo de autores que o faz. O intuito é discutir o cárcere e a contradição 

central capital-trabalho, o que não significa prescindir de uma abordagem histórica, mas ao 

mesmo tempo, não representa tomá-la como objeto de estudo. 

Conforme já afirmado, a pena privativa de liberdade “forma especificamente burguesa 

de punição”, relaciona-se aos aspectos socioeconômicos e políticos do modo de produção 

capitalista (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 14). A prisão foi criada pela contradição 

central capital-trabalho, como sugere o título desse tópico (em um de seus sentidos) e os 

argumentos apresentados. 

No primeiro livro de “O Capital” (1996), principalmente nos capítulos IV e V, Marx 

tratará do que pode ser considerado o cerne de sua teoria, a produção da mais-valia ou, em 

outras palavras, o processo de valorização do capital. Segundo Melossi e Pavarini (2006, p. 77) 

as instituições punitivas (assim como as demais instituições sociais) e a ideologia que as preside 

respondem, antes de tudo, a necessidade primordial de valorização do capital. 

Para suprir essa necessidade o capital lança mão da hegemonia que exerce sobre o 

conjunto de relações sociais. Uma hegemonia que forma um continuum e se apodera, cria e/ou 

remodela as instituições sociais. Não se trata de instituições que servem para a organização do 

trabalho capitalista, mas sim dessa mesma organização que, a partir do cárcere, por exemplo, 

                                                 
37 Assim dispunha o Art. 60 do Código Criminal do Império.  
38 Estabelecido pelo Decreto n° 847/1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-

1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-norma-pe.html> Acesso em: 08 abr. 2016.    
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ordena “um componente essencial de si mesma, aquela parte do capital da qual só é possível 

extrair mais-valia” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 78).  

Na fase industrial do capitalismo, como afirmam Melossi e Pavarini (2006), a prisão era 

subalterna à fábrica e compunha uma estreita rede de instituições39 capaz de garantir a produção 

e a reprodução da força de trabalho (Ibidem, p. 48). 

Atualmente, o cárcere não tem uma finalidade tão diretamente relacionada à fábrica, até 

mesmo pela superação do modelo fabril e da ilegalidade do trabalho forçado. Hoje em dia, sob 

a égide do capital financeiro e da tecnologia da informação, as prisões da miséria40 vigiam e 

punem os subproletários, com o objetivo de, entre outros, “conter as desordens causadas pela 

generalização do desemprego, do subemprego e do trabalho precário” (WACQUANT, 2011, p. 

81). 

O que se observa é que as “mudanças” no sistema prisional (segundo a perspectiva 

analítica adotada nesta pesquisa) resultam de alterações na relação capital-trabalho. Porém, não 

obstante as diversas “reformas”, a função estruturante do cárcere permanece inalterada.  

A prisão continua sendo (e não deixaria de ser, pois o modo de produção não mudou) 

uma instituição pela qual se controla os trabalhadores, com vistas à valorização do capital. 

Assim como escreveu Shakespeare41: “Não, tempo, não zombarás de minhas mudanças! As 

pirâmides que novamente construíste não me parecem novas, nem estranhas. Apenas as mesmas 

com novas vestimentas”. O capital trocará as vestimentas que recobrem a prisão, sob os 

pretextos de “tratamento”, “humanização”, “ressocialização” e etc., entretanto, mantém intacta 

a função dessa instituição no interior da luta de classes. 

Entender o enredo em que se inscreve a história do cárcere nos permite estabelecer uma 

relação entre os “recém-libertos” do modo escravista, que após a Abolição se tornam “livres” 

para vender a única coisa que possuem, sua força de trabalho, e as pessoas presas atualmente, 

cujos perfis (não surpreendentemente) coincidem. Não é difícil também encontrar uma relação 

entre os que abandonaram à própria sorte aquelas pessoas das quais já não podiam continuar a, 

atrozmente, extrair mais-valia42 (a não ser em troca de um salário) e os que hoje lançam parte 

da superpopulação relativa nas prisões, uma vez mais (não coincidentemente), esquecida ao 

acaso.  

                                                 
39 Segundo Melossi e Pavarini (2006, p. 48) essa rede é composta pela família mononuclear, a escola, o cárcere, o 

hospital e mais tarde o quartel e o manicômio. 
40 Em alusão ao livro As prisões da miséria (2011) de Loïc Wacquant. 
41 Sonetos de William Shakespeare, datados de 1609. 
42 Não estamos aqui ignorando a existência do trabalho em condições análogas ao escravo que, infelizmente, ainda 

persiste nos dias atuais. Em pleno século XXI, vergonhosamente, há constantes denúncias de trabalho escravo.  



63 

Uma tendência histórica que se consolida é o encarceramento daqueles que possam 

“ameaçar” a propriedade. Nesse sentido, a prisão (enquanto instrumento coercitivo) tem um 

objetivo muito preciso: a reafirmação da ordem social burguesa (a distinção nítida entre o 

mundo dos proprietários e o dos não-proprietários) deve educar (ou reeducar) o não-proprietário 

para ser “proletário socialmente não perigoso, isto é, ser não-proprietário sem ameaçar a 

propriedade” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 216). 

Em voga, a penalidade neoliberal que pretende remediar com um “mais Estado” policial 

e penitenciário o “menos Estado” econômico e social, encontra um campo fértil na realidade 

brasileira (WACQUANT, 2011, p. 9).  

Segundo Wacquant (2011), isso se deve a três fatores principais:  

 Em primeiro lugar há as disparidades sociais vertiginosas e a pobreza de massa (como 

fator de maior vulnerabilidade) que, ao se combinarem, nutrem o crescimento 

inexorável da violência;  

 Além disso, a insegurança criminal no país tem a particularidade de não ser atenuada, 

mas nitidamente agravada pela intervenção das forças de ordem;  

 O terceiro fator relaciona-se a hierarquia de classes e a estratificação étnico-racial 

(WACQUANT, 2011, p. 10-11). 

Os fatores supramencionados são resultados de processos sócio-históricos precedentes, 

afinal os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem e sim sob as 

circunstâncias “com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”43. Haja 

vista, por exemplo, a violência policial, inscrita “em uma tradição nacional multissecular de 

controle dos miseráveis pela força” (Ibidem, p. 11). Essa herança do modo escravista e dos 

conflitos agrários, conforme argumenta Wacquant (2011), foi fortalecida por duas décadas de 

ditadura militar, que continuam a influenciar o funcionamento do Estado, bem como as 

“mentalidades coletivas”, que tendem a identificar a defesa dos direitos humanos e sociais como 

“tolerância à bandidagem” (Ibidem, p. 11-12).  

Diante de tais condições, desenvolver o Estado penal para “resolver” as mazelas 

produzidas pela desregulamentação da economia, pela dessocialização do trabalho assalariado 

e pela crescente pauperização absoluta e relativa dos proletários, aumentando assim “os meios, 

a amplitude e a intensidade da intervenção do aparelho policial e judiciário, equivale a 

(r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres” (WACQUANT, 2011, p. 12). Em 

                                                 
43 MARX, 1986, p. 17 (MARX, Karl. O Dezoito Brumário e Cartas a Kugelmann. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1986.) 
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suma, os trabalhadores depauperados experimentam a prisão pelo capital-trabalho (outro 

sentido atribuído ao título deste tópico).  

 

2.2 O CAPITAL-TRABALHO NA PRISÃO  

A partir dos argumentos apresentados em A PRISÃO PELO CAPITAL-TRABALHO, como 

compreender a contradição central CAPITAL-TRABALHO NA PRISÃO? Será esboçado a seguir 

apenas um dos tantos (e igualmente importantes) caminhos possíveis. 

A estratégia analítica frequentemente utilizada e que, por isso, demonstrou-se menos 

“complicada” foi aquela que acrescenta ao trabalho o adjetivo prisional. No entanto, adotá-la 

significaria erguer as muralhas próprias das prisões, na tentativa de deter o egocentrismo do 

trabalho, esse que tanto vangloria-se de sua centralidade. 

Desprezar-se-ia o que há pouco tinha sido afirmado: o trabalho, historicamente, é parte 

constitutiva da punição e, mais do que isso, a relação capital-trabalho estabelece a prisão-pena. 

Sendo assim, não pareceu condizente discutir o trabalho no cárcere (e, por conseguinte, as 

práticas formativas) de forma totalmente isolada. A proposta, portanto, é considerar as 

características da organização do trabalho e da produção, que definem a função da prisão e que, 

ao mesmo tempo, estão no interior dessa instituição. 

Desde os estudos pioneiros de Georg Rusche e Otto Kirchheimer, sabe-se que existe 

“uma estreita e positiva correlação entre a deterioração do mercado de trabalho e o aumento 

dos efetivos presos - ao passo que não existe vínculo algum comprovado entre índice de 

criminalidade e índice de encarceramento” (WACQUANT, 2011, p. 114).  

Nesse sentido, as análises sobre o sistema que abriga mais de 607 mil pessoas presas 

(número que cresceu 161% entre 2000 e 2014) não podem prescindir da discussão referente às 

crises experimentadas pelo capital, bem como suas respostas - das quais são expressão o 

advento do neoliberalismo e a reestruturação produtiva na era da acumulação flexível - que têm 

acarretado profundas mudanças no mundo do trabalho. Dentre essas, o enorme desemprego 

estrutural, o aumento no número de trabalhadores em condições precarizadas, além de uma 

degradação que se amplia, na “relação metabólica entre homem e natureza, conduzida pela 

lógica societal voltada prioritariamente para a produção de mercadorias e para a valorização do 

capital” (ANTUNES, 2009, p. 17).  

 A Figura 7 demonstra os indicadores estruturais do mercado de trabalho brasileiro, 

segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) 2014. 
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Figura 7- Indicadores estruturais do mercado de trabalho - 2014 

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) 2014 

Elaboração própria 

 

Em 2014, a População em Idade Ativa44 (PIA) do país foi estimada em 159,2 milhões 

de pessoas, dessas 105,9 milhões compunham a População Economicamente Ativa45 (PEA), 

enquanto que a População Não Economicamente Ativa46 (NPEA) era formada por 53,3 milhões 

de pessoas. 

A população ocupada47 totalizou 98,6 milhões de pessoas, número que inclui: 61,3% de 

empregados48 (60,5 milhões); 21,4% de trabalhadores por conta própria49 (21,1 milhões); 6,5% 

                                                 
44 Pessoas de 15 anos ou mais de idade (IBGE, 2015, p. 47). 
45 Segundo o IBGE, a PEA compreende o potencial de força de trabalho com que pode contar o setor produtivo, 

isto é, a população ocupada e a população desocupada.  
46 As pessoas não classificadas como ocupadas ou desocupadas.  
47 Formada pelas pessoas que, num determinado período de referência, trabalhavam ou tinham trabalho, mas não 

estavam trabalhando (por exemplo, pessoas em férias). 
48 Aquelas pessoas que trabalhavam para um empregador (pessoa física ou jurídica), geralmente, obrigando-se ao 

cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, 

mercadorias, produtos ou benefícios (moradia, comida, roupas etc.). Os empregados, quanto à categoria do 

emprego, foram classificados em: com carteira de trabalho assinada; militares e funcionários públicos estatutários 

e outro sem carteira de trabalho assinada (IBGE, 2015, p. 23-24).  
49 Pessoas que trabalhavam em seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, 

ou não, com a ajuda de trabalhador não remunerado (IBGE, 2015, p. 23). 
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de trabalhadores domésticos50 (6,4 milhões) e 3,8% de empregadores51 (3,7 milhões). Os 

demais 6,9 milhões de trabalhadores correspondiam a: 2,5 milhões de não remunerados52 

(2,6%); 4,3 milhões de trabalhadores na produção para o próprio consumo53 (4,3%) e 0,1 milhão 

(112 mil) trabalhadores na construção para o próprio uso54 (0,1%). 

Dos empregados (60,5 milhões), 14,4 milhões não tinham a carteira de trabalho assinada 

(23,8%), dentre os trabalhadores domésticos (6,4 milhões) esse número é de 4,3 milhões 

(67,1%). Isso significa que no país 18,7 milhões de empregados e trabalhadores domésticos não 

possuíam o registro do vínculo empregatício na carteira, em 2014. O grau de informalidade no 

mercado de trabalho brasileiro nesse ano era de 45,1%, taxa resultante de uma das três 

definições utilizadas para o cálculo, pelo IPEA55. 

Já a população desocupada que, conforme o IBGE, é formada por aquelas pessoas que 

não estavam ocupadas num determinado período de referência, mas estavam dispostas a 

trabalhar, e que, para isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, 

sites e etc.), foi de 7,3 milhões em 2014. Ou seja, nesse ano a taxa média de desemprego foi de 

6,8%. A título de atualização, em 2015 essa taxa atingiu 8,5%.  

No ano de 2014 o rendimento médio mensal56 das pessoas ocupadas de 15 anos ou mais 

de idade foi estimado em R$ 1.774,00. No entanto, há diferenças entre as regiões do país, cujas 

médias estão detalhadas na Tabela 10:  

                                                 
50 Aquelas pessoas que trabalhavam prestando serviço doméstico remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma 

ou mais unidades domiciliares (Idem). 
51 Aquelas pessoas que trabalhavam em seu próprio empreendimento, com pelo menos um empregado (Idem).   
52 Inclui as categorias trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar (pessoa que trabalhava sem 

remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar que era 

empregado na produção de bens primários, conta própria ou empregador) e outro trabalhador não remunerado 

(pessoa que trabalhava sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, como aprendiz ou estagiário 

ou em ajuda à instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo) (Idem).  
53 Pessoas que trabalhavam, durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens do ramo que 

compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, para a 

própria alimentação de pelo menos um membro da unidade domiciliar (Idem). 
54 Aquelas pessoas que trabalhavam, durante pelo menos uma hora na semana, na construção de edificações, 

estradas privativas, poços e outras benfeitorias (exceto as obras destinadas unicamente à reforma) para o próprio 

uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar (Idem). 
55 Divisão: (empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria + não remunerados) / (trabalhadores 

protegidos + empregados sem carteira + trabalhadores por conta própria + não remunerados + empregadores). 
56 Rendimento mensal de todos os trabalhos.  
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Tabela 10- Rendimento mensal das pessoas ocupadas de 15 anos ou mais de idade - Brasil - 2014 

Região 
Rendimento médio 

mensal 

Norte R$ 1.424,00 

Nordeste R$ 1.178,00 

Sul R$ 1.955,00 

Sudeste R$ 2.037,00 

Centro-Oeste R$ 2.078,00 

Brasil  R$ 1.774,00 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) 2014 

Elaboração própria 

 

É preciso considerar ainda que, as pessoas pertencentes à classe dos 10% de menor 

rendimento mensal de todos os trabalhos receberam 1,4% do total desse rendimento, a média 

foi de R$ 256,00. Por outro lado, os ocupados que pertencem à classe dos 10% com maiores 

rendimentos concentraram 40,3% do total de rendimento de trabalho, em média R$ 7.154,00 

(IBGE, 2015, p. 60). 

O Coeficiente (ou Índice) de Gini mede o grau de desigualdade na distribuição de renda 

entre as pessoas, seu valor pode variar de 0 (zero), quando, teoricamente, não há desigualdade 

(as rendas de todos têm o mesmo valor), até 1 (um), quando a desigualdade é máxima (apenas 

uma pessoa detém toda a renda existente). O Índice do Brasil foi de 0,490 em 2014 e, embora 

tenha recuado (em 2004 era de 0,545), ele continua a revelar a alta concentração de renda no 

país.  

Esclarece-se que o Coeficiente de Gini é elaborado a partir dos dados de pesquisas 

domiciliares, tais como: a PNAD, o Questionário da Amostra do Censo Demográfico e a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Somente em 2015 a Receita Federal passou a 

disponibilizar as informações provenientes da declaração anual do Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Física (IRPF), o que possibilitou o conhecimento dos dados referentes a um estrato 

específico da população brasileira: os mais ricos, complementando as demais pesquisas.  

 O Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da Riqueza da População Brasileira, 

divulgado pela Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda (MF), 

apresenta as informações da Tabela abaixo: 
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Tabela 11- Declarações de IR por faixas de salário mínimo - ano calendário 2013 

Faixa de rendimento 
Quantidade de 

declarantes  

Rendimento total 

bruto (em R$ milhões) 

Bens e direitos líquidos 

(em R$ milhões) 

Até ½ salário mínimo 1.268.688 (4,8%) 310 (0,01%) 84.047 (1,5%) 

1/2 a 1 salário mínimo 518.341 (1,9%) 3.856 (0,1%) 26.002 (0,5%) 

1 a 2 salários mínimos 1.075.827 (4,1%) 13.547 (0,6%) 56.971 (1%) 

2 a 3 salários mínimos 2.692.915 (10,2%) 57.843 (2,7%) 115.269 (2,1%) 

3 a 5 salários mínimos 7.882.026 (29,8%) 250.018 (11,7%) 438.593 (8,3%) 

5 a 10 salários mínimos 7.300.376 (27,5%) 418.815 (19,7%) 668.555 (12,6%) 

10 a 20 salários mínimos 3.522.174 (13,3%) 399.587 (18,8%) 769.685 (14,5%) 

20 a 40 salários mínimos 1.507.344 (5,7%) 341.072 (15,9%) 868.366 (16,4%) 

40 a 80 salários mínimos 518.567 (1,9%) 228.584 (10,7%) 656.744 (12,4%) 

80 a 160 salários mínimos 136.718 (0,5%) 121.171 (5,7%) 426.138 (8%) 

> 160 salários mínimos 71.440 (0,3%) 297.934 (14%) 1.206.209 (22,7%) 

Total 26.494.416 (100%) 2.132.738 (100%) 5.316.579 (100%) 

Fonte: Receita Federal Brasileira 

Elaboração própria 

 

Em 2013 o número de brasileiros com renda mensal superior a 160 salários mínimos 

(maior faixa da pirâmide social pelos critérios da Receita) foi de 71.440. Esta pequena parcela 

- que corresponde a 0,3% dos declarantes de IR - concentrou, 14% da renda total e 22,7% da 

riqueza. Se adicionar a esse grupo aqueles com renda mensal acima de 80 salários mínimos, 

chega-se a 208.158 brasileiros (0,8% dos contribuintes), que respondem sozinhos por 19,7% da 

renda e 30,7% da riqueza total declarada à Receita.  

A concentração de renda e riqueza pode ser ainda mais expressiva quando se considera 

que nem todos os brasileiros são obrigados a fazer a declaração, de acordo com a legislação 

vigente, a obrigatoriedade é para as pessoas físicas que: receberam rendimentos acima de um 

limite de valor, determinado a cada ano; obtiveram ganho de capital; realizaram operações na 

bolsa de valores ou tiveram a posse de bens ou direitos superiores ao estabelecido em Lei57. Do 

universo de 101,5 milhões de pessoas economicamente ativas em 2013, somente 26,1% (26,5 

milhões) entregaram a declaração. Portanto, os dados do IRPF não incluem uma fração 

significativa da PEA, que possui rendimentos inferiores ao valor estabelecido.  

Observa-se que a situação dos trabalhadores no mercado de mercado (abordada através 

da análise da ocupação, atividade, posição na ocupação, categoria do emprego e rendimento 

                                                 
57  Segundo a Receita Federal, em 2014 eram obrigados a declarar os contribuintes que receberam rendimentos 

tributários superiores a R$ 25.661,70 em 2013, ou que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou 

tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Também são obrigados a declarar aqueles que: a) tiveram 

ganho de capital ou realizaram qualquer operação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados 

em 2013; b) tinham, em 31/12/2013, posse ou propriedade de bens e direitos superior a R$ 300.000,00, e receita 

bruta da atividade rural superior a R$ 128.308,50; e c) passaram a condição de residente no Brasil em 2013 e se 

encontrava nessa condição em 31/12/2013. 
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mensal) associa-se, como causa e efeito, à distribuição profundamente desigual de renda, que 

se reflete de modo perverso nas condições de (sobre)vivência da classe trabalhadora.  

Trata-se de uma maquinaria capaz de gerar um grande contingente de desempregados, 

que assim o são pela própria lógica destrutiva do capital. Lógica essa que, ao mesmo tempo em 

que corrói os vínculos formais e estáveis de emprego, recria novas formas informalizadas e 

precarizadas de produção da mais-valia, além de ampliar exponencialmente a superpopulação 

relativa (ANTUNES, 2009, p. 11). Essa maquinaria, conforme mencionado, recorre ao sistema 

prisional para tentar conter as suas desordens.   

Como o cárcere está inserido na conjuntura descrita, consequentemente, as práticas 

formativas desenvolvidas em seu interior também estão. Diante disso, nesta pesquisa faz-se 

referência à relação capital-trabalho e busca-se considerar, inclusive na prisão, a contraditória 

processualidade do trabalho, que forma e deforma, humaniza e coisifica, emancipa e aliena.  

A partir dessa compreensão pretende-se não corroborar com as análises que, ao tratarem 

da temática, “apartam” o trabalho (e, por vezes, desconsideram o seu pólo opositor: o capital), 

pois essas, frequentemente, incorrem no equívoco de discorrer sobre apenas uma de suas 

dimensões e, com isso, idealiza-o ou deslegitima-o. 

 A exposição indicou o quanto são nocivas, para os trabalhadores, as configurações da 

organização do trabalho e da produção, sob o capitalismo. Frente a isso, em que se fundamenta 

a defesa, nesta dissertação, da oferta de trabalho e de educação no cárcere e, até mesmo, a 

justificativa da pesquisa em investigar a efetividade da formação profissional das apenadas? 

Se o trabalho assume uma forma assalariada, abstrata, fetichizada e estranhada - dada a 

necessidade imperiosa de produzir valores de troca para a reprodução do capital - essa dimensão 

histórico-concreta não pode, no entanto, ser eternizada e tomada a-historicamente (ANTUNES, 

2009, p. 165). O trabalho enquanto criador de valores de uso, eterna necessidade natural de 

mediação do metabolismo entre homem e natureza, é uma condição da existência humana 

(MARX, 1996, p. 172). É, portanto, nessa acepção que se baseiam os argumentos apresentados.  

A categoria trabalho é central, pois “se constitui como fonte originária, primária, de 

realização do ser social, protoforma da atividade humana, fundamento ontológico básico da 

omnilateralidade humana” (ANTUNES, 2009, p. 165). Nesses termos, o trabalho dá sentido a 

vida. 

Mas, é possível questionar: o trabalho é capaz de dar sentido a vida de trabalhadores 

expulsos do mercado pela reestruturação produtiva e que hipertrofiam o exército industrial de 

reserva na fase de expansão do desemprego estrutural? (Ibidem, p. 103-104). Ou, em outras 
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palavras: o trabalho pode dar sentido a vida de trabalhadores marginalizados pela forma de 

sociabilidade do capital e que hipertrofiam as prisões na fase do hiperencarceramento? 

As 14 entrevistadas desta pesquisa demonstram que sim (o “como” será detalhado ao 

longo da dissertação e especialmente no Capítulo 4), obviamente que não é sem contradições, 

pois “o sentido do trabalho que estrutura o capital acaba sendo desestruturante para a 

humanidade”, na contrapartida (e ainda bem), “o trabalho que tem sentido estruturante para a 

humanidade é potencialmente desestruturante para o capital” (ANTUNES, 2009, p. 12).  

 

2.3 AS MULHERES NA PRISÃO PELO CAPITAL-TRABALHO  

O encarceramento das mulheres, tanto propriamente nas prisões quanto pela relação 

capital-trabalho, encerra características que devem ser destacadas.  

Essa discussão pressupõe a abordagem das relações sociais de sexo e da divisão sexual 

do trabalho, duas categorias indissociáveis que constituem epistemologicamente um sistema. 

Homens e mulheres “não são uma coleção - ou duas coleções - de indivíduos biologicamente 

distintos. Eles formam dois grupos sociais que estão engajados em uma relação específica: as 

relações sociais de sexo” (KERGOAT, 2009, p. 67). Essas, assim como todas as relações 

sociais, possuem uma base material (o trabalho) e se expressam por meio da divisão sexual do 

trabalho (Idem). 

A referida divisão tem como característica a destinação prioritária dos homens à esfera 

produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, concomitantemente, “a ocupação pelos homens 

das funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares etc.)” (Idem). Além 

disso, a mesma possui dois princípios organizadores: “o princípio de separação (existem 

trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem 

“vale” mais do que um trabalho de mulher)” (Idem). 

Observa-se que a dimensão exploração/opressão está estritamente contida na divisão 

sexual do trabalho. Embora seja importante considerar a distinção entre exploração58 e 

opressão59, o que interessa, sobretudo é ressaltar a interdependência entre ambas. Ao ter início, 

a exploração se combina com as inúmeras situações de opressão preexistentes, além de tornar 

                                                 
58 A exploração é uma “relação entre as classes”, que dá origem às mesmas (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, 

p. 295). Sob o modo de produção capitalista, a exploração é ocultada pelas aparentes liberdade e igualdade do 

processo no qual os trabalhadores vendem sua força de trabalho, em troca de um salário. Ao comprar essa força, 

os capitalistas podem utilizá-la para produzir mais do que têm de pagar por ela, reside aí a exploração (Idem).   
59 A opressão resulta da ação de se aproveitar das diferenças humanas para sujeitar uma pessoa à algo ou à alguém, 

gerando assim uma situação desigual.  
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possível o surgimento de novas. Instaura-se assim uma relação, que ganha novos contornos a 

cada momento histórico da luta de classes. 

É evidente a indissociabilidade entre “exploração econômica (e de sexo) e opressão 

sexual (e de classe)” (HIRATA, 1995, p. 40). No modo de produção capitalista a mulher padece 

tanto de uma como da outra. A esfera das relações de classe é, ao mesmo tempo, a esfera em 

que se exerce o poder dos homens sobre as mulheres (Idem). Verifica-se o imbricamento de 

distintas relações sociais: de classe, de sexo, étnico-raciais.  

Kergoat (2010) se recusa a hierarquizar essas relações, segundo a autora, “nenhuma 

relação social é primordial ou tem prioridade sobre outra. Ou seja, não há contradições 

principais e contradições secundárias” (KERGOAT, 2010, p. 99). Nesse sentido, para pensar o 

imbricamento das relações ela recorre aos conceitos de consubstancialidade e coextensividade.   

Enquanto que a consubstancialidade representa o entrecruzamento dinâmico e complexo 

do conjunto de relações sociais, em que cada uma imprime sua marca e se ajusta às outras, 

construindo-se de maneira recíproca (Ibidem, p. 100). A coextensividade aponta para o 

dinamismo das relações e busca dar conta do fato de que elas se produzem mutuamente. 

Assim, considerar as relações sociais como consubstanciais e coextensivas significa 

entender que as mesmas estão envolvidas intrinsecamente e estruturam a totalidade do campo 

social (Idem). Trata-se de romper com os pontos de vista unilaterais (QUIRINO, 2015, p. 240). 

Tal tarefa apresenta um desafio à análise: como não isolar distintas relações sociais?  

Para esboçar uma possível resposta a questão, Kergoat (2010) considera o seguinte: 

 Em primeiro lugar, um imperativo materialista: “essas relações - gênero, ‘raça’, classe 

- são relações de produção. Nelas, entrecruzam-se exploração, dominação e opressão” 

(KERGOAT, 2010, p. 99);  

 Em seguida, um imperativo histórico: o caráter dinâmico das relações sociais é central 

para a análise. Elas precisam ser historicizadas, “pois possuem uma estrutura que 

permite sua permanência, mas também passam por transformações que correspondem 

a períodos históricos e a eventos que podem acelerar seu curso” (Ibidem, p. 100); 

 O terceiro imperativo: definir as invariantes nos princípios de funcionamento das 

relações sociais; 

 Por fim, deve-se atentar à maneira como os explorados reinterpretam e subvertem as 

categorias: isso impede sua reificação. “Porém, a subversão só pesa sobre as relações 

sociais se for coletiva” (Ibidem, p. 100). 

A análise segundo a perspectiva mencionada se opõe a ideia de que as relações de classe 

se inscrevam unicamente na instância econômica e as relações patriarcais, unicamente na 
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instância ideológica. Cada um desses sistemas possui suas próprias instâncias, que se articulam 

de maneira intra e intersistêmica (KERGOAT, 2010, p. 99).  

Nesse sentido, capitalismo e patriarcado são formas reciprocamente constitutivas de 

exploração e opressão. A luta de classes e a luta de sexos - bem como as relações sociais que 

as originam - exprimem-se continuamente na produção e na reprodução. O antagonismo entre 

os sexos não está, de forma alguma, circunscrito à reprodução, assim como, a contradição entre 

o capital e o trabalho não se restringe à produção (COMBES; HAICAULT, 1986, p. 29). 

Segundo Combes e Haicault (1986), homens e mulheres estão sempre (em ambas as 

esferas) numa relação antagônica, na medida em que pertencem a um ou a outro sexo (opressor 

ou oprimido) e, ao mesmo tempo, numa relação de aliança em uma base desigual, por serem de 

uma mesma classe social (uma das duas definidas pela relação de exploração) (Ibidem, p. 39). 

As duas classes sociais são contraditórias, “mas a luta que opõe, de forma permanente 

e geral, o capital ao trabalho não exclui, obviamente, a diversidade das posições e dos interesses 

nem a das relações sociais de oposição internas a cada uma das classes” (COMBES; 

HAICAULT, 1986, p. 39).  

Para se fortalecer, o capital soube utilizar das relações de sexo preexistentes. As novas 

formas de organização do trabalho e da produção e os seus resultantes, como a precarização e 

a flexibilização, têm consequências diferentes para homens e mulheres. As últimas são mais 

atingidas por esses processos (HIRATA, 2011, p. 17).  

Ao analisar os dados sobre a participação econômica no mercado de trabalho, entre 1976 

e 2007, é possível verificar que houve um crescimento do número de mulheres na PEA: de 11 

para 43 milhões, conforme demonstra a Tabela 12. 

Esse aumento está no bojo das mudanças demográficas, culturais e sociais do país nas 

últimas décadas do século XX e no início do século XXI, dentre essas, podem ser citadas: a 

queda da taxa de fecundidade, principalmente nas grandes cidades, até atingir 1,90 filho por 

mulher em 2010; a redução no tamanho das famílias, que em 2010 passaram a ser compostas 

por 3,3 pessoas em média; o envelhecimento da população, com maior expectativa de vida ao 

nascer para as mulheres (77,32 anos) em relação aos homens (69,73 anos); e o crescimento 

acentuado de arranjos familiares chefiados por mulheres, de 22,2% do total de famílias em 2000 

para 37,3% em 201060.  

 

                                                 
60 Sinopse do Censo Demográfico de 2010. 
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Tabela 12- Indicadores de participação econômica das mulheres no mercado de trabalho - Brasil  

 PEA Ocupadas Empregadas 

Anos  Milhões 
Taxa de 

atividade 

Porcentagem de 

mulheres na 

PEA 

Milhões Milhões 

Porcentagem de 

mulheres entre 

os empregados 

1976 11,4 28,8 28,8 11,2 7,3 30,3 

1981 14,8 32,9 31,3 14,1 9,4 32,2 

1983 16,8 35,6 33,0 16,0 10,5 33,4 

1985 18,4 36,9 33,5 17,8 11,8 34,4 

1990 22,9 39,2 35,5 22,1 14,7 36,7 

1993 28 47 39,6 25,9 11,1 31,8 

1995 30 48,1 40,4 27,8 11,6 32,6 

1997 30,4 47,2 40,4 27,3 11,9 33,1 

1998 31,3 47,5 40,7 27,6 12,5 33,9 

2002 36,5 50,3 42,5 32,3 15,2 35,8 

2007 43 52,4 43,6 38,4 19,5 37,5 

Fonte: FIBGE/PNADs - Microdados 

 

Segundo os microdados das PNADs, a taxa de atividade61 das mulheres aumentou 

significativamente: em 1976 era de 28,8% e em 2007 atingiu 52,4%. Enquanto que a taxa de 

homens se manteve entre 73% e 76% em praticamente todo o período analisado. Quanto a 

porcentagem de mulheres na PEA, também se verifica um crescimento, de 28,8% para 43,6%. 

O mesmo movimento de ampliação não foi observado, porém, em relação à participação 

das mulheres no conjunto de empregados, que variou pouco de 1997 a 2007, entre 33% e 37%, 

indicando que a inserção das mulheres no mercado de trabalho ocorre, principalmente, em 

atividades informais, nas quais elas não têm disponíveis (na maioria das vezes) os direitos 

auferidos pelos trabalhadores vinculados ao mercado formal. 

Esclarece-se que os dados do ano de 2010 não foram incluídos na Tabela 12, pois são 

oriundos do Censo Demográfico, uma pesquisa distinta das PNADs e que, devido a isso, não 

apresenta as informações tal como as que foram utilizadas para a elaboração da série histórica. 

Assim, considerou-se que agrupar os dados em uma mesma tabela, poderia incorrer em alguns 

equívocos, que só seriam esclarecidos através do trabalho com os microdados do Censo. Ainda 

assim, observou-se que as tendências evidenciadas por meio dos dados de 2007, são mantidas 

em 2010, a exemplo da taxa de atividades das mulheres que foi de 54,6%, enquanto que a dos 

homens foi de 75,7%.  

                                                 
61 Relação entre o número de pessoas economicamente ativas e o número de pessoas em idade ativa num 

determinado período de referência.  
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Em 2010, a população ocupada era formada por 48.859.805 homens e 35.895.465 

mulheres. Na Figura 8 detalha-se a distribuição percentual da população ocupada por setores 

de atividade.  

 

Figura 8- Distribuição percentual da população ocupada por setores de atividade - Brasil - 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Elaboração própria 

 

A Figura acima demonstra que o setor de serviços possui a maior parcela da população 

ocupada total. Esse é o setor privilegiado de inserção das mulheres no mercado de trabalho, 

concentrando 78,3% da população feminina. Na agricultura e na indústria o percentual de 

mulheres é de 9,9% e 11,8%, respectivamente, enquanto que o de homens é de 18,2% e 29,5%.  

Abaixo, a Figura 9, apresenta a distribuição percentual da população brasileira ocupada, 

por posição na ocupação.  

 

Figura 9- Distribuição percentual da população ocupada por posição na ocupação - Brasil - 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Elaboração própria 

18,2%

29,5%

52,3%

9,9% 11,8%

78,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Agricultura Indústria Serviços

Homens Mulheres

46,5%

17,1%

4,2%

0,4% 0,5%

24,7%

2,4%
0,7%

3,6%

39,8%

13,1%

7,2%
5,1%

10,0%

17,3%

1,5%
2,1%

3,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Empregado

com carteira

de trabalho

assinada

Empregado

sem carteira

de trabalho

assinada

Militares e

funcionários

públicos

estatutários

Empregado

doméstico

com carteira

assinada

Empregado

doméstico

sem carteira

assinada

Conta própria Empregador Não

remunerado

Trabalhador

na produção

para o próprio

consumo

Homens Mulheres



75 

 

 

Pode-se observar que o percentual de mulheres empregadas com carteira assinada, em 

2010, era de 39,8%, menor do que o de homens, que era de 46,5%. Da população ocupada 

masculina, 17,1% era empregado sem carteira de trabalho assinada, da feminina, 13,1%. Esses 

percentuais ao serem somados aos da categoria de empregado doméstico sem carteira assinada, 

(0,5% dos homens e 10% das mulheres), totalizam 17,6% e 23,1% relativamente.  

A desigual inserção de homens e mulheres no mercado também se manifesta no interior 

desses grupos. Enquanto, por exemplo, as mulheres brancas eram a maioria entre as empregadas 

com carteira de trabalho assinada (58,4%), as mulheres negras (pretas e pardas) compunham a 

maior proporção de empregadas domésticas. Sendo que do total de domésticas sem carteira 

assinada, 62,3% eram negras, o que ressalta os altos níveis de vulnerabilidade dessas mulheres, 

haja vista que muitos direitos trabalhistas só passaram a ser assegurados à categoria após a 

aprovação da Lei Complementar nº 150 de 1º de junho de 2015, que regulamentou a chamada 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) das Domésticas. 

Tais dados exemplificam claramente a coexistência das relações de exploração e 

opressão a que estão submetidas às mulheres e, sobretudo, a maior vulnerabilidade das pessoas 

negras. 

A distribuição percentual da população ocupada por nível de instrução está ilustrada na 

Figura 10. 

 

Figura 10- Distribuição percentual da população ocupada com 25 anos ou mais de idade, por nível de 

instrução, segundo o sexo e entre as mulheres - Brasil - 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Elaboração própria 
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Verifica-se que o nível de instrução das mulheres ocupadas é superior ao dos homens. 

O percentual de mulheres sem instrução e com ensino fundamental incompleto é de 34,8%, 

enquanto que o de homens 45,5%. No outro extremo da distribuição dos níveis de instrução, 

19,2% das mulheres possuem o ensino superior completo e 11,5% dos homens.  

Ao realizar uma comparação entre os dados das mulheres brancas e negras, fica evidente 

as disparidades: 42,5% das mulheres negras ocupadas não têm instrução ou têm o ensino 

fundamental incompleto, já a proporção de brancas nesse nível é de 28,2%; ao passo que 26% 

das mulheres brancas têm o ensino superior completo, apenas 11,2% das negras o concluíram. 

Apesar de um maior nível de escolaridade, as mulheres possuem um rendimento médio 

no trabalho principal62 inferior ao dos homens, conforme consta na Figura 11. A análise das 

condições de rendimento de homens e mulheres é importante pois, além de ser um fator de 

estratificação social, tem interface com os demais temas sociais.  

 

Figura 11- Rendimento médio no trabalho principal da população ocupada por posição na ocupação - 

Brasil - 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Elaboração própria 

 

Acima, a Figura demonstra que em todas as posições na ocupação a média salarial dos 

homens é superior à das mulheres. A categoria com o maior rendimento médio é a de 

empregador que, por sua vez, apresenta a maior desigualdade de rendimento por sexo (0,68). A 

categoria de empregado sem carteira de trabalho assinada, que exacerba a precarização das 

                                                 
62 Soma do rendimento mensal do trabalho principal dividido pelo total da população ocupada de 16 anos ou mais 

de idade.  
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condições de trabalho, apresenta a menor média salarial, de R$ 777,34 nos casos dos homens e 

R$ 557,35 no caso das mulheres. É possível também detalhar o rendimento médio no trabalho 

principal por áreas gerais de formação (ver a Tabela 13).  

 

Tabela 13- Rendimento médio no trabalho principal segundo as áreas gerais de formação da população de 

25 anos ou mais de idade - Brasil - 2010 

Áreas gerais de formação da 

população de 25 anos ou mais de 

idade 

Rendimento médio no 

trabalho principal 

(R$) 

Razão do 

rendimento 

das mulheres 

em relação ao 

dos homens 

Total de 

pessoas 

Proporção 

de mulheres 

Homens Mulheres 

Educação 2.340,7 1.687,4 72,1 2.429.763 83,0 

Humanidades e artes 2.629,9 2.064,3 78,5 894.700 74,2 

Ciências sociais, negócios e direito 4 650,9 3.081,4 66,3 4.495.191 49,4 

Ciências, matemática e computação 3.578,2 2.339,6 65,4 839.887 47,0 

Engenharia, produção e construção 5.985,6 3.976,1 66,4 859.659 21,9 

Agricultura e veterinária 4.756,2 2.972,0 62,5 202.332 27,4 

Saúde e bem-estar social 5.341,7 2.972,2 55,6 1.441.648 68,1 

Serviços 4.078,0 2.171,2 53,2 217.755 54,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 

As áreas de formação nas quais as mulheres de 25 anos ou mais de idade estão em maior 

proporção, ou seja, Educação (83,0%) e Humanidades e Artes (74,2%), são justamente aquelas 

que registram os menores rendimentos médios, R$ 1.687,40 e R$ 2.064,30, respectivamente. 

 Além disso, o rendimento feminino não se iguala ao masculino em nenhuma das áreas 

gerais, conforme evidencia a razão do rendimento das mulheres em relação ao dos homens. 

Esse diferencial se mantém mesmo quando a proporção de mulheres se torna equivalente a dos 

homens, como na área de Ciências Sociais, Negócios e Direito, em que as mulheres recebiam 

apenas 66,3% do rendimento dos homens.  

As estatísticas expressam algumas das principais tendências da inserção das brasileiras 

no mercado de trabalho, que é marcada por avanços e persistências: de um lado a intensidade e 

a constância do aumento da participação feminina na PEA (que vem ocorrendo desde a década 

de 70), de outro o elevado desemprego das mulheres e a má qualidade dos empregos; de um 

lado o acesso a carreiras e profissões de “prestígio social” e a cargos de gerência e mesmo de 

diretoria (por parte das mulheres escolarizadas), de outro o predomínio do emprego feminino 

em atividades precárias e informais (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2007, p. 45). 

Informações como as apresentadas não podem ser analisadas isoladamente dos dados 

sobre violência contra as mulheres, ambos auxiliam na discussão sobre as relações sociais 
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vivenciadas por elas (em distintos espaços) e, principalmente, na compreensão do imbricamento 

dessas relações.  

Segundo o balanço dos atendimentos realizados pela Central de Atendimento à Mulher 

- Ligue 180, em 2015 foram registradas 76.651 denúncias de violência contra as mulheres 

(detalhadas na Tabela 14).   

 

Tabela 14- Tipos de relatos de violência contra as mulheres - 2015 

 nº % 

Relatos de violência física 38.451 50,15% 

Relatos de violência psicológica 23.247 30,33%  

Relatos de violência moral 5.556 7,25% 

Relatos de violência patrimonial  1.607 2,10% 

Relatos de violência sexual  3.478 4,54% 

Relatos de cárcere privado  3.961 5,17% 

Relatos de tráfico de pessoas  351 0,46% 

Total 76.651 100% 

Fonte: Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180/SPM 

Elaboração própria 

 

Observa-se que os relatos de violência física e de violência psicológica são os mais 

recorrentes entre as denúncias, quando somados correspondem a 80,48% do total. A violência 

contra as mulheres ocorre de forma reiterada: em 39,73% dos casos a agressão é diária e em 

34,36%, a agressão é semanal. Ou seja, em 74,09% dos casos a violência ocorre com uma 

frequência muito alta (BRASIL, 2015c, p. 15).   

Dos relatos de violência registrados na Central de Atendimento (um total de 76.651), 

86,56% do total corresponderam a situações de violência doméstica e familiar contra as 

mulheres. Em 72% dos casos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas 

têm ou tiveram algum vínculo afetivo: atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou 

amantes. A relação entre vítima e agressor é especificada na Tabela abaixo.  

 

Tabela 15- Relação entre vítima e agressor(a) - 2015 

Relações heteroafetivas 72,00% 

Relações familiares 16,82% 

Relações externas 10,89% 

Relações homoafetivas 0,29% 

Fonte: Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180/SPM 

Elaboração própria 

 

Ao comparar os dados de 2015 com os de 2014, verificou-se um aumento: 

 De 129% no número total de relatos de violências sexuais (estupro, assédio, exploração 

sexual), computando a média de 9,53 registros por dia;  
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 De 154% no número de estupros registrados, computando a média de 7,5 casos por dia, 

a cada três horas um estupro é relatado ao Ligue 180;  

 De 102% no número de relatos de exploração sexual, computando a média de 44 

registros por mês. 

Esses dados são, decerto, estarrecedores, indicam uma violência assustadoramente 

contínua e crescente contra as mulheres. Em associação com os mesmos, é preciso considerar 

ainda as informações do “Mapa da Violência: homicídio de mulheres no Brasil”. Segundo os 

registros do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde (MS), entre 

1980 e 2013 (num ritmo progressivo tanto em número quanto em taxas) morreu no país um 

total de 106.093 mulheres, vítimas de homicídio.  

Só em 2013, último ano com dados disponíveis, foram vitimadas 4.762 mulheres. Para 

se ter uma dimensão do quanto isso representa, nesse mesmo ano, 2.451 municípios do Brasil 

(44% do total) contavam com um número inferior de meninas e mulheres em sua população. 

Os municípios com a menor população feminina do país: “Borá, em São Paulo, ou Serra da 

Saudade, em Minas Gerais, não chegam a ter 400 habitantes do sexo feminino. É como se, em 

2013, tivessem sido exterminadas todas as mulheres em 12 municípios do porte de Borá ou de 

Serra da Saudade” (WAISELFISZ, 2015, p. 72).  

Tal proporção, sem dúvidas, causa uma repulsa. Todavia, como essas mulheres foram 

vitimadas de forma dispersa no território nacional, a questão é vista com indiferença, como se 

“não houvesse um problema”.  

Ao realizar a comparação do quadro brasileiro com o de outros países, o significado 

dessas magnitudes pode ser apreendido claramente. Segundo dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o Brasil tem uma taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, a quinta maior 

entre 83 países do mundo, apenas El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa 

possuem taxas superiores. Nos 83 países analisados, a média foi de 2,0 homicídios por 100 mil 

mulheres, portanto a taxa brasileira (4,8 por 100 mil) é 2,4 vezes maior que a média 

internacional.  

Os elevados índices de assassinato de mulheres são preocupantes, sobretudo ao se 

verificar a tendência histórica, que evidencia o constante crescimento do flagelo. Entre 1980 e 

2013 os quantitativos passaram de 1.353 homicídios para 4.762, um aumento de 252,0%. 

Considerando o aumento da população feminina no período, o incremento das taxas foi de 

111,1%, o que equivale a um crescimento de 2,3% ao ano (WAISELFISZ, 2015, p. 73). 

O “Mapa” detalha ainda o perfil das vítimas de homicídio: são meninas e mulheres 

negras. Entre 2003 e 2006, as taxas de homicídio de mulheres brancas caíram 11,9%, de 3,6 
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por 100 mil brancas, para 3,2. Em contrapartida, as taxas das mulheres negras cresceram 19,5%, 

passando, nesse mesmo período, de 4,5 para 5,4 por 100 mil. Com isso, a vitimização de negras, 

que era de 22,9% em 2003, cresce para 66,7% em 2013, ou seja, nesse ano foram assassinadas, 

proporcionalmente ao tamanho das respectivas populações, 66,7% mais meninas e mulheres 

negras do que brancas. 

Quanto à idade das vítimas, há uma prevalência na faixa etária entre 18 e 30 anos 

(relacionado à violência doméstica contra a mulher), com pico também na faixa de um ano de 

idade (infanticídio). 

Segundo as estimativas de feminicídios no país (definido pela Lei 13.104/2015, que 

tipifica como crime hediondo o assassinato de mulheres no âmbito doméstico e familiar, por 

condição de sexo feminino), do total de 4.762 vítimas registrado em 2013 pelo SIM, 2.394, isso 

é, 50,3% do total de homicídios de mulheres, nesse ano, foram perpetrados por um familiar 

direto da vítima (sete por dia). Dentre os familiares, destacam-se os parceiros e ex-parceiros, 

1.583 das mulheres foram mortas por eles, o que representa 33,2% do total de homicídios 

femininos de 2013 (quatro mortes diárias).  

Espera-se ter explicitado claramente a coexistência dos processos de exploração e de 

opressão que sofrem as mulheres. Ademais, ao tratarmos das privadas de liberdade, deve-se 

considerar ainda (em relação com os já mencionados) os efeitos nefastos do encarceramento 

em suas vidas.  

No Brasil, eram aproximadamente 37.380 mulheres presas em 2014, quantitativo que 

representava 6,4% do total da população carcerária. À primeira vista esse poderia parecer um 

“percentual pequeno”, todavia o número a que se refere cresceu 567,4% entre 2000 e 2014, 

segundo as informações já demonstradas em PROBLEMA DE PESQUISA. 

Não há dados nacionais, quanto ao número de filhos das mulheres em situação de prisão, 

no entanto, em uma das publicações do DEPEN (2015b) afirma-se que elas, em sua maioria, 

são mães e antes do cárcere eram as responsáveis pela provisão do sustento familiar (BRASIL, 

2015b, p. 5). 

Das 14 interlocutoras desta pesquisa, 12 têm filhos (85,8%), conforme a Tabela abaixo. 

 

 Tabela 16- Número e idade dos filhos das entrevistadas 

Nome fictício Idade Nº de filhos Idade dos filhos 

Dandara (dos Palmares) 20 anos  1 2 anos 

Valentina(s) 25 anos Não tem - 

Ana (Montenegro) 27 anos 2 5 e 7 anos 

Carolina(s) 27 anos 2 4 e 8 anos 
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Nome fictício Idade Nº de filhos Idade dos filhos 

Rosa (Luxemburgo) 27 anos 2 6 e 10 anos 

Olga (Benário) 29 anos 2 12 e 15 anos 

Frida (Kahlo) 29 anos  2 10 anos 

Laura(s) 31 anos  2 8 e 10 anos 

Helena(s) 35 anos 1 13 anos 

Antônia(s) 36 anos Não tem - 

Nísia (Floresta) 36 anos 2 11 e 16 anos 

Célia (Sánchez) 41 anos 3 5, 19 e 23 anos (é avó) 

Fátima(s) 41 anos 4 
6 anos e três maiores 

de idade63 

Maria(s) 41 anos 2 19 e 24 anos (será avó) 

Fonte: Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 
 

A maternidade e as formas pelas quais essas mulheres a vivenciam são mencionadas em 

diferentes momentos de suas falas, portanto o tema se articulará aos demais. 

Dandara foi presa aos 18 anos grávida e, por isso, encaminhada ao Centro de Referência 

à Gestante Privada de Liberdade, em Vespasiano. Nessa unidade as mães ficam com seus filhos 

até que eles completem um ano de idade. Após esse período, a justiça decide sobre a guarda da 

criança, encaminhando-a normalmente para os familiares mais próximos. No caso de Dandara, 

seu filho passou a ser cuidado pela avó (materna) e ela foi transferida para o Presídio Feminino.   

No momento da entrevista, aos 20 anos, com um filho de dois, Dandara estava no 

sistema prisional há dois anos e três meses, ou seja, ela nunca “exerceu a maternidade” fora do 

cárcere. Condenada a uma pena de oito anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, ela 

terminará de cumprir a sentença, em teoria, quando o filho tiver oito anos de idade. Em tal 

situação, o sonho de Dandara é cuidar dele e, consequentemente, suas expectativas de futuro 

estão relacionadas a esse desejo: “Se eu tiver uma máquina de costura, eu posso trabalhar em 

casa e ficar com o meu filho. Eu mesma posso cuidar dele! Minha mãe vai para o trabalho dela64 

e eu fico com ele” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 36).  

A primeira afirmação da fala seguinte até poderia ser de Dandara, mas é de Olga: “Eu 

não fui mãe, dona. Eu não pude ser” (Ibidem, p. 26). A entrevistada de 29 anos, fez esse 

desabafo após relatar um pouco de sua história, aos doze anos de idade começou a passar por 

instituições de medidas socioeducativas: “Minha vida é marcada por entradas e saídas das 

                                                 
63 A entrevistada não detalhou a idade dos três filhos, apenas disse que eles eram maiores de idade, justificando 

que já tinham autonomia, que já tinham a “vida deles”. 
64 A mãe de Dandara é cuidadora de idosos.  
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prisões” (Ibidem, p. 25). Segundo Olga, desde que ela era criança seus pais são dependentes 

químicos (a mãe ainda é e o pai faleceu há pouco menos de um ano).  

Na ocasião da pesquisa Olga cumpria pena no sistema prisional pela segunda vez, nas 

duas foi indiciada por tráfico de drogas. Durante o cumprimento da primeira sentença65 ela 

perdeu a guarda do filho mais velho (que no momento da pesquisa estava com 15 anos). Pelo 

que relatou os familiares não puderam assumir o cuidado de uma criança, devido a dependência 

química e ao envolvimento com o tráfico. Quanto ao pai do menino, de acordo com Olga, ele 

havia morrido.  

A decisão judicial então foi de transferir a guarda da criança para outra família. Ao falar 

sobre o assunto a apenada se emociona e o que a pesquisadora poderia fazer a não ser esperar? 

“Esperar pelo tempo daquelas lágrimas que já foram de uma menina, depois de uma moça e 

agora são de uma mulher, de uma mãe” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 25-26). Quanta 

história cabe em uma lágrima? Quantas lágrimas tiveram em sua história, Olga?  

Após se recuperar, retomando o assunto ela diz que não tem mais nenhum contato com 

o filho, “não sei onde ele está, com quem está e como está” (Ibidem, p. 25). Já o filho mais novo 

(o de 12 anos), segundo Olga, é cuidado pelo pai. 

“[…] Ainda dá tempo de ser mãe, não é?” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 29). Essa 

pergunta foi feita por Fátima à pesquisadora. A entrevistada, condenada a uma pena de sete 

anos e oito meses por tráfico, estava na unidade há quatro anos, desde 2012. Fátima tem 41 

anos e quatro filhos, três maiores de idade e um de seis anos. Quando foi presa, portanto, seu 

filho mais novo tinha dois anos. 

“Ainda não fui mãe!” “Eu não pude ser mãe!” “Dá tempo de ser mãe?” As falas de 

Dandara, Olga e Fátima, respectivamente, expressam de forma geral os sentimentos das 

entrevistadas em relação à maternidade. Para ilustrá-los recorreu-se à três histórias distintas, no 

entanto, isso não quer dizer que eles se constituam isoladamente, muito pelo contrário, são 

coexistentes, a situação de Frida demonstra isso.  

Frida, de 29 anos, foi condenada a 24 anos e quatro meses de prisão por tráfico de drogas 

(enquadramento em três Arts. da Lei 11.343/2006) e no período da pesquisa tinha cumprido 

sete anos e cinco meses da pena no Complexo Penitenciário Feminino. Mãe de dois filhos, 

ambos com 10 anos66, Frida foi presa em 2009 quando eles tinham um pouco menos de três 

anos e ela 21. Além de se lamentar por isso, a apenada sente, dia após dia, as dificuldades de 

                                                 
65 Nessa primeira vez Olga ficou presa no Complexo Penitenciário Feminino.  
66 Engravidou do segundo filho durante o resguardo da primeira gravidez.  
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ser mãe enquanto no cárcere, na data da entrevista havia três meses que ela não recebia visitas 

e seis meses que não via os filhos. Ao final do cumprimento de sua sentença ainda dará tempo 

de ser mãe? É o que Frida se questiona.  

Não foi por acaso que os três casos citados referem-se às condenadas por tráfico de 

drogas. Não foi por acaso… 

A frequência por tipo penal de crimes tentados ou consumados pelos quais as pessoas 

presas foram condenadas ou aguardam julgamento consta na Tabela abaixo. Como muitas 

unidades informaram esse número de forma incorreta, foram utilizados apenas os dados 

informados por completo67, referentes à 188.866 pessoas (BRASIL, 2015a, p. 68).  

É preciso considerar também que em diversas Unidades da Federação, o somatório dos 

tipos penais ultrapassa o número de privados de liberdade. Esse descompasso existe porque há 

pessoas sentenciadas ou aguardando julgamento por mais de um crime (Idem).  

 

Tabela 17- Número de crimes tentados/consumados pelos quais as pessoas privadas de liberdade foram 

condenadas ou aguardam julgamento - Brasil - junho de 2014 

 Masculino Feminino  Total 

Total de Crimes  234.524 11.297 245.821 

Código Penal 155.394 3.592 158.986 

 Nº % Nº % Nº % 

Grupo: Crimes contra a pessoa68 38.731 16,5% 874 7,7% 39.605 16,1% 

Grupo: Crimes contra o patrimônio69 94.972 40,5% 2.234 19,7% 97.206 39,5% 

Grupo: Crimes contra a dignidade sexual70 12.636 5,4% 175 1,5% 12.811 5,2% 

Grupo: Crimes contra a paz pública71 5.497 2,4% 132 1,2% 5.629 2,3% 

Grupo: Crimes contra a fé pública72 2.074 0,9% 88 0,8% 2.162 0,9% 

                                                 
67 Na análise foram desconsiderados os dados do Rio de Janeiro, de Tocantins e do Distrito Federal, em virtude da 

inconsistência das informações, bem como os de São Paulo, pois o estado não respondeu ao levantamento. 
68 O grupo inclui os seguintes crimes: Homicídio simples (Art. 121, caput); Homicídio culposo (Art. 121, § 3°); 

Homicídio qualificado (Art. 121, § 2°); Aborto (Art. 124, 125, 126 e 127); Lesão corporal (Art. 129, caput e § 1°, 

2°, 3° e 6°); Violência doméstica (Art. 129, § 9°); Sequestro e cárcere privado (Art. 148) e outros não listados 

acima, entre os artigos 122 e 154-A.  
69 O grupo inclui os seguintes crimes: Furto simples (Art. 155); Furto qualificado (Art. 155, § 4° e 5°); Roubo 

simples (Art. 157); Roubo qualificado (Art. 157, § 2°); Latrocínio (Art. 157, § 3°); Extorsão (Art. 158); Extorsão 

mediante sequestro (Art. 159); Apropriação indébita (Art. 168); Apropriação indébita previdenciária (Art. 168-A); 

Estelionato (Art. 171); Receptação (Art. 180); Receptação qualificada (Art. 180, § 1°) e outros não listados acima, 

entre os artigos 156 e 179.  
70 O grupo inclui os seguintes crimes: Estupro (Art. 213); Atentado violento ao pudor (Art. 214); Estupro de 

vulnerável (Art. 217-A); Corrupção de menores (Art. 218); Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração 

sexual (Art. 231); Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual (Art. 231-A) e outros (Artigos 215, 

216-A, 218-A, 218-B, 227, 228, 229, 230).  
71 O grupo inclui o crime de Associação criminosa (Art. 288).  
72 O grupo inclui os seguintes crimes: Moeda falsa (Art. 289); Falsificação de papéis, selos, sinal e documentos 

públicos (Art. 293 a 297); Falsidade ideológica (Art. 299) e Uso de documento falso (Art. 304).  
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 Masculino Feminino  Total 

Grupo: Crimes contra a administração pública73 245 0,1% 66 0,6% 311 0,1% 

Grupo: Crimes praticados por particular contra a 

administração pública74 
1.239 0,5% 23 0,2% 1.262 0,6% 

Legislação específica 79.130 7.705 86.835 

 Nº % Nº % Nº % 

Grupo: Drogas (Lei 6.368/1976 e Lei 

11.343/2006)75 
59.154 25,2% 7.159 63,4% 66.313 26,8% 

Grupo: Estatuto do Desarmamento (Lei 

10.826/2003)76 
17.482 7,5% 315 2,8% 17.797 7,3% 

Grupo: Crimes de Trânsito (Lei 9.503/1997)77 557 0,2% 77 0,7% 634 0,3% 

Grupo: Legislação específica - outros78 1.937 0,8% 154 1,4% 2.091 0,9% 

Fonte: Infopen, jun. 2014 

Elaboração própria 

 

Apesar da incompletude dos dados, a partir da Tabela 17 é possível observar que o 

encarceramento crescente das mulheres está relacionado, principalmente ao tráfico de drogas. 

Nota-se que, enquanto 25,2% dos crimes pelos quais os homens respondem são relativos ao 

tráfico, para as mulheres essa proporção alcança a ordem de 63,4%. 

Os crimes contra o patrimônio são os de maior incidência entre os homens (40,5% do 

total), dado que deve ser refletido à luz dos argumentos apresentados nos tópicos anteriores, é 

importante considerar ainda, assim como nos alerta Thompson, que a “maior ofensa contra a 

propriedade pode ser não ter propriedade” (THOMPSON, 1987a, p. 64). No caso das mulheres 

esses crimes correspondem a 19,7% do total. 

Ao somar os dois percentuais, (63,4% referente ao tráfico e 19,7% correspondente aos 

crimes contra o patrimônio), verifica-se que 83,1% do total de crimes tentados ou consumados 

pelos quais as mulheres foram condenadas ou aguardam julgamento, diz respeito à uma das 

duas tipificações. 

                                                 
73 Inclui os crimes de Peculato (Art. 312 e 313); Concussão e excesso de exação (Art. 316) e Corrupção passiva 

(Art. 317). 
74 Inclui o crime de Corrupção ativa (Art. 333) e Contrabando ou descaminho (Art. 334). 
75 O grupo inclui os crimes a seguir: Tráfico de drogas (Art. 12 da Lei 6.368/1976 e Art. 33 da Lei 11.343/2006); 

Associação para o tráfico (Art. 14 da Lei 6.368/1976 e Art. 35 da Lei 11.343/2006); Tráfico internacional de drogas 

(Art. 18 da Lei 6.368/1976 e Art. 33 e 40, inciso I da Lei 11.343/2006).  
76 O grupo inclui os seguintes crimes: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14); Disparo de arma de 

fogo (Art. 15); Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16); Comércio ilegal de arma de fogo 

(Art. 17); Tráfico internacional de arma de fogo (Art. 18). 
77 O grupo inclui os crimes a seguir: Homicídio culposo na condução de veículo automotor (Art. 302) e outros 

(Art. 303 a 312).  
78 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990); Genocídio (Lei 2.889/1956); Crimes de tortura (Lei 

9.455/1997); Crimes contra o Meio Ambiente (Lei 9.605/1998). 
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Dentre as 14 entrevistadas da pesquisa, 11 foram condenadas exclusivamente por tráfico 

de drogas (78,5%), uma por tráfico, homicídio simples e homicídio qualificado e as outras duas 

por homicídio, conforme especificado na Tabela 18. Observa-se ainda que cinco interlocutoras 

são reincidentes, todas por tráfico.  

 

Tabela 18- Crimes e tempo de condenação das entrevistadas  

Idade 
Crime(s) pelo(s) 

qual(is) foi condenada 

Tempo no sistema 

prisional 

Tempo total de 

condenação 

Situação da 

condenada 

20 anos  Tráfico de drogas 2 anos e 3 meses 8 anos e 10 meses Primária 

27 anos Tráfico de drogas 2 anos e 4 meses 7 anos Reincidente 

27 anos Tráfico de drogas 2 anos e 2 meses 8 anos Primária 

29 anos Tráfico de drogas 5 anos e 2 meses 12 anos e 1 mês Reincidente 

29 anos Tráfico de drogas 7 anos e 5 meses 24 anos e 4 meses Reincidente 

31 anos Tráfico de drogas 1 ano e 6 meses 8 anos Primária 

35 anos  Tráfico de drogas 1 ano e 5 meses 5 anos e 6 meses Primária 

36 anos Tráfico de drogas 2 anos e 3 meses 4 anos e 6 meses Primária 

36 anos  Tráfico de drogas 3 anos e 6 meses 7 anos e 2 meses Reincidente 

41 anos Tráfico de drogas 4 anos e 7 meses 7 anos e 8 meses Reincidente 

41 anos Tráfico de drogas 1 ano e 7 meses 8 anos  Primária 

27 anos  

Tráfico de drogas 

Homicídio simples 

Homicídio qualificado 

2 anos e 10 meses 28 anos e 4 meses Primária 

25 anos Homicídio simples 4 anos e 11 meses 12 anos Primária 

41 anos  Homicídio qualificado 3 anos e 11 meses 16 anos Primária 

Fonte: Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

Esta dissertação não objetiva abordar, de modo específico, as razões do encarceramento 

feminino (dentre elas, obviamente, o tráfico) o que por si só se constitui como um objeto de 

estudo próprio, no entanto, cabe destacar algumas questões sobre o assunto.  

A Lei 8.072/199079, em seu Art. 2º, equiparou o tráfico de entorpecentes e drogas afins 

aos crimes hediondos. Essa classificação proíbe a anistia, graça, indulto e fiança; permite o 

aumento do prazo da prisão temporária para 30 dias e impõe um período maior de cumprimento 

da pena em regime fechado, antes da progressão de regime, que se dará após o cumprimento de 

2/5 (dois quintos) da pena, se o réu for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente80.  

                                                 
79 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm>. Acesso em: 05 abr. 2016. 
80 Redação dada pela Lei nº 11.464/2007.  
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Em 2006 entrou em vigor a “Nova Lei de Drogas” ( Lei 11.343/2006), que buscou 

descriminalizar o usuário81 e estabelecer punições mais severas para o traficante82. A legislação 

anterior a 2006 (Lei 6.368/1976) previa a reclusão de três a 15 anos e multa para condenações 

por tráfico. Com a nova Lei (11.343/2006) a punição passou a ser uma pena de reclusão de 

cinco a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa (Art. 33). 

 Ademais, a nova legislação manteve a cargo do juiz a diferenciação entre tráfico e uso 

de drogas, de acordo com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as 

condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a 

conduta e os antecedentes do agente (Art. 28, § 2º). Tal abertura valoriza a subjetividade da 

decisão e promove a discricionariedade dos operadores jurídicos.  

Associada ao rigor punitivo, essa subjetividade é um dos elementos propulsores do 

encarceramento em massa das pessoas consideradas como “traficantes”, além de aprofundar a 

seletividade do sistema de justiça. Os efeitos da “Nova Lei de Drogas” e, por consequência, 

suas imprecisões (que dão margem às controvérsias entre especialistas) são objetos de diversas 

análises83. 

Os motivos que levam as mulheres a participarem de atividades vinculadas ao tráfico de 

drogas são abordados em estudos que convergem na maioria dos pontos e divergem em alguns, 

em particular quanto à preponderância das causas. Limitar-nos-emos a descrevê-las em linhas 

gerais e não as hierarquizar.   

As dificuldades econômicas estão entre essas razões. É frequente o fato das mulheres 

serem responsáveis financeiramente por outras pessoas (na maioria das vezes pelos filhos) e 

necessitarem prover o sustento familiar (HELPES, 2014, p. 6). Observa-se, por exemplo, que 

das 1284 interlocutoras indiciadas por tráfico, 11 são solteiras e têm filhos (cujas idades foram 

especificadas na Tabela 16).  

Assim como salienta Souza (2005), ao indicar esse fator o intuito não é afirmar que a 

motivação para a prática de um crime se encerra apenas nas privações socioeconômicas, muito 

menos associar de modo mecânico a pobreza à violência, o que se espera é destacar o grau de 

                                                 
81 Segundo o Art. 28 da Lei 11.343/2006, o usuário é aquele que “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 

ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar”. 
82 De acordo com o Art. 30 da Lei 11.343/2006 será considerado traficante aquele que “importar, exportar, remeter, 

preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.  
83 Ver Grillo, Policarpo e Veríssimo (2011).  
84 Uma delas não responde unicamente por tráfico, mas também por homicídio simples e homicídio qualificado, 

conforme a Tabela 18.  
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vulnerabilidade das mulheres, “sua exposição maior ao atrativo de ganho fácil exercido pelo 

mundo do crime” (SOUZA, 2005, p. 13).  

A maioria das entrevistadas foi socializada em famílias de baixa renda e muitas delas 

vivenciaram problemas estruturais, como a violência, o alcoolismo, a drogadição e etc. Grande 

parte também fez uma transição precoce para a vida adulta, em decorrência do abandono escolar 

e/ou do ingresso no mercado de trabalho, por adesão ao uso e comércio de drogas, ou ainda 

pelos relacionamentos amorosos, gravidez e maternidade quando ainda eram adolescentes. Para 

exemplificar, poderiam ser mencionadas as histórias de Carolina, de Dandara, de Fátima, de 

Frida, de Helena, de Laura, de Nísia e de Rosa, mas é a de Célia que será citada, pois “fugindo 

à regra” ela corrobora com os argumentos apresentados.  

 Na ocasião da entrevista Célia de 41 anos estava na unidade há um ano e sete meses. 

Antes do cárcere trabalhava como professora de inglês e estudou até o 4º período do curso de 

Direito, em uma faculdade privada de Belo Horizonte. Ela contou que cresceu em um bairro 

nobre da cidade (onde a sua família ainda reside), que pôde conhecer outros países e tinha a 

possibilidade de morar no exterior, “eu falo quatro idiomas: inglês, espanhol, francês e um 

pouco de italiano” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 57).  

Célia, condenada a uma pena de oito anos, disse que não se envolveu com as atividades 

do tráfico por conta de questões financeiras “não foi pelo dinheiro, mas por outros motivos”. 

Ainda assim, de forma categórica, ela afirma: “é pelo dinheiro que a maioria entra. Com quase 

todas as mulheres que converso aqui na unidade foi assim, elas começam porque estão passando 

por dificuldades e o tráfico dar um pouquinho de dinheiro todo dia. Eu via isso na rua” (Ibidem, 

p. 55). É apenas no fim da entrevista que Célia revela, ela “buscava adrenalina”. Busca pela 

qual diz se arrepender muito, “principalmente, quando vejo a situação do meu filho, ele pagou 

pena de gente grande no socioeducativo” (Ibidem, p. 55).  

Pesa sobre a mulher a responsabilidade (cada vez maior) pela manutenção da família, o 

que torna premente a busca por uma forma de rendimento. Com a necessidade de garantir o 

presente, as expectativas de futuro se limitam e o imediato é priorizado, facilitando, “sobretudo, 

no caso das mais pobres e desamparadas, o envolvimento em atividades criminosas e lucrativas 

a curto prazo” (SOUZA, 2005, p. 13). 

Relacionada (ou não) a essa motivação, há a percepção por parte das mulheres de que o 

comércio de drogas não requer o envolvimento profundo e exclusivo com o “mundo do crime” 

(LAGO, 2014, p. 6). Nesse sentido, a elas seria possível desenvolverem as atividades do tráfico 

e, cumulativamente, serem responsáveis por outras demandas (inclusive as que historicamente 

são designadas às mulheres, como o cuidado da casa e dos filhos) (Idem).  
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A afetividade é uma hipótese recorrente nas pesquisas que tratam das razões pelas quais 

as mulheres aderem e permanecem no tráfico de drogas. O estudo de Costa (2008) demonstrou 

que esse é um fator decisivo, ao tentarem “auxiliar” seus namorados, maridos, irmãos, filhos e 

etc., elas acabam sendo presas. Essa “ajuda” pode se referir, inclusive a tentativa de entrar nas 

unidades prisionais com drogas. Nesse caso, trata-se de mulheres que vivem o cárcere antes 

mesmo de estarem nele (por conta da situação de pessoas próximas) e em um determinado 

momento passam a senti-lo na própria pele (LAGO, 2014, p. 1).  

Dentre as entrevistadas, apesar de nenhuma ter sido presa nessas circunstâncias, muitas 

relataram sobre os vínculos que tinham e/ou ainda têm. Olga, por exemplo, afirmou: “meus 

irmãos são todos traficantes” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 26). Célia definiu-se da 

seguinte maneira: “eu sou viúva e ex-esposa do tráfico” (Ibidem, p. 55). Frida tem uma irmã 

presa na mesma unidade que ela. 

Na investigação de Helpes (2014), observou-se que, embora o relacionamento 

heteroafetivo seja um dos fatores impulsionadores para a entrada da mulher no tráfico, o mesmo 

não foi frequente no universo da pesquisa. As histórias de vida dessas mulheres demonstram 

que elas não são, necessariamente, movidas por sentimentos pelo companheiro, contrariando 

assim a concepção da mulher como passiva e subordinada às vontades do homem. Elas 

“escreveram suas histórias, desafiando milênios de tradição patriarcal. Em alguns casos, essa 

autonomia foi forjada pelo sofrimento, pela violência, pelo abuso, pela dor, de suas mães, irmãs, 

ou delas mesmas” (HELPES, 2014, p. 8).  

Verifica-se que não há um único fator motivador capaz de explicar o envolvimento das 

mulheres com o tráfico de drogas (ou com qualquer outro crime). Seja “por amor ou pela dor”85, 

o tráfico aparece como uma “opção” diante do desemprego e/ou como “alternativa” a empregos 

precarizados que, em sua maioria, são direcionados às mulheres de baixa escolaridade. Soma-

se a isso, fatores como a ausência dos pais no cuidado dos filhos, a indisponibilidade de creches 

públicas e etc.  

Ademais, como indicam diversas pesquisas (BARCINSKI, 2009; MOURA, 2005; SÁ, 

1996), o histórico de violência é recorrente na vida das pessoas presas. Muitas das privadas de 

liberdade sofreram violência física, sexual, ou psicológica (LAGO, 2011, p. 11).  

                                                 
85 Em alusão ao título da seguinte dissertação: RAMOS, Luciana Souza. Por amor ou pela dor: um olhar feminista 

sobre o encarceramento de mulheres por tráfico de drogas. Dissertação (Mestrado em Direito, Estado e 

Constituição) - Faculdade de Direito, Universidade de Brasília. Brasília, 2012.  
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Evidencia-se assim a espiral de violência na qual (sobre)vivem as mulheres. Capitalismo 

e patriarcado, exploração econômica e opressão sexual, recorrem ao encarceramento para se 

fortalecerem ainda mais.  
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3. POLÍTICAS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL 

A temática desta dissertação implica, necessariamente, a abordagem tanto das políticas 

de trabalho para as pessoas privadas de liberdade como de educação, pois as práticas formativas 

pesquisadas estão situadas no cerne da relação trabalho-educação. Tal abordagem será realizada 

por meio da análise da legislação pertinente, do que indica a bibliografia e dos dados referentes 

ao sistema prisional de Minas Gerais e às unidades investigadas. 

Observou-se que a formação profissional é prevista nas normativas que regem a oferta 

de educação no cárcere, bem como nas que versam sobre o trabalho. Verificou-se também que 

nos estabelecimentos prisionais essa formação pode ocorrer (embora vinculada ao setor de 

educação nos dois casos estudados), na própria oficina de trabalho e, dessa forma, para uma 

atuação imediata (como na costura) ou para uma atuação futura, após a saída da prisão (como 

a proposta do curso de cabeleireiro). Diante disso, discutir-se-á a formação para o trabalho, a 

formação no trabalho e a formação para e no trabalho.  

 

3.1 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 

As pessoas presas, assim como quaisquer outras, têm o direito à educação. Esse é um 

dos direitos humanos, que devem ser respeitados e são entendidos como aqueles comuns a 

todos, sem distinção alguma “[…] aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade 

intrínseca de todo ser humano” (BENEVIDES, 2007, p. 336-337). Os mesmos são universais, 

inalienáveis, interdependentes e indivisíveis.  

O direito humano à educação, no plano internacional, é previsto na Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos (Art. 1º); na Declaração Universal dos Direitos Humanos (Art. 26); 

na Agenda 21 (Capítulo 36); na Declaração e Plano de Ação de Viena (Parte nº 1, Parágrafos 

33 e 80); na Declaração de Copenhague (Compromisso nº 6); na Plataforma de Ação de Beijing 

(Parágrafos 69, 80, 81 e 82) e no Plano de Ação do Decênio das Nações Unidas para a Educação 

na Esfera dos Direitos Humanos (Parágrafo 2º), entre outros. 

Há ainda as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, adotadas no Congresso 

das Nações Unidas realizado em Genebra em 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e 

Social da ONU através da Resolução 663 CI (XXIV), de 1957.  

Além de o país ser signatário dos tratados, pactos e convenções mencionados, no âmbito 

nacional, o direito à educação é proclamado na Constituição Federal (Art. 205) e na LDB (Lei 

nº 9.394/1996). Quanto à educação no sistema prisional propriamente, a LEP (no Capítulo II - 
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Seção V) trata da assistência educacional que compreende a instrução escolar e a formação 

profissional das pessoas presas (Art. 17).  

Embora fosse prevista nos documentos citados, a oferta de educação nas unidades 

prisionais só passou a integrar de forma efetiva a agenda de políticas públicas em 2004, ano em 

que foi criada, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), a SECAD - mais tarde denominada 

SECADI - que apoia técnica e financeiramente a implementação da EJA nas prisões, por meio 

da Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (DPAEJA).  

A Secretaria fomentou uma série de ações86, dentre elas o Projeto Educando para a 

Liberdade, executado entre 2005 e 2007, através da parceria entre os Ministérios da Educação 

e da Justiça e da representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO). Esse Projeto, por meio da realização de oficinas técnicas, 

seminários regionais e nacionais, entre outros, possibilitou a mobilização dos atores envolvidos 

com a temática e, como consequência, a elaboração de proposições para uma regulamentação 

específica.  

Nesse sentido, foram criadas as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação nos 

estabelecimentos penais, expressas na Resolução nº 03/2009 do CNPCP. Posteriormente, elas 

foram ratificadas pelo Ministério da Educação (MEC) através da Resolução nº 02/2010 do 

CNE, com vistas a nortear pedagogicamente essa oferta (OLIVEIRA, 2013, p. 959).  

Segundo Onofre e Julião (2013), a formulação das Diretrizes correspondeu a um esforço 

de elaborar políticas públicas que atendam as demandas apresentadas e de criar mecanismos 

que respondam ao seguinte questionamento: “como deve ser efetivada a educação para jovens 

e adultos em situação de privação de liberdade?” (ONOFRE; JULIÃO, 2013, p. 53).  

Destaca-se ainda, nesse cenário, a aprovação em 2011 da Lei nº 12.433, que altera os 

Arts. 126, 127, 128 e 129 da LEP para dispor sobre a remição de parte do tempo da pena por 

estudo ou por trabalho. De acordo com o novo Art. 126, aquele que cumpre a pena em regime 

fechado ou semiaberto poderá remir um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar, 

divididas, no mínimo, em três dias. O tempo a remir em função das horas de estudo será 

acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior 

durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de 

educação. 

Também em 2011, por meio do Decreto nº 7.626, foi instituído o Plano Estratégico de 

Educação no âmbito do Sistema Prisional (PEESP), com a finalidade de ampliar e qualificar a 

                                                 
86 Consultar a publicação: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013).  
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oferta de educação nas unidades. O PEESP contempla a educação básica na modalidade EJA, 

a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e o ensino superior.  

No ano de 2015 foi sancionada a Lei 13.163 que modificou os Arts. 18 e 21 da LEP e 

instituiu o ensino médio nas unidades (anteriormente previa-se só o ensino fundamental). Além 

disso, a LEP passou a definir que a oferta de educação no cárcere integrar-se-á ao sistema 

estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio 

da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça 

ou Administração Penitenciária (Art. 18 §1º). No Art. 18, estabelece-se ainda que a União, os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal devem incluir o atendimento às pessoas presas em 

seus programas de Educação a Distância (EaD) e de utilização de novas tecnologias de ensino 

(Art. 18 §2º). Já o Art. 21 especifica os dados87 que devem ser levantados pelo Censo 

Penitenciário. 

Ao apresentar a legislação que versa sobre a educação nas prisões, o intuito não foi 

realizar uma descrição detalhada do conteúdo de cada um dos documentos, abordando-os de 

forma isolada, mas sim contextualizar a temática a partir de um arcabouço normativo. Além 

disso, é preciso considerar que a elaboração de uma nova lei, decreto, resolução e etc. 

corresponde a um contexto sócio-histórico e político e, por consequência, à determinadas 

concepções. Nas regulamentações supramencionadas figuram desde a noção de “tratamento 

penitenciário” até a de “garantia dos direitos” (atual).  

Os limites deste trabalho não permitem tal aprofundamento, no entanto, não se pode 

deixar-se enganar pela suposta neutralidade das normativas, é preciso também considerar que 

novas regras não são capazes isoladamente de modificar todo um contexto, elas são indicativas, 

mas não as únicas determinantes.  

A implementação das políticas públicas de educação nas prisões, atualmente ocorre por 

meio da articulação entre os órgãos de educação e de gestão penitenciária (MEC e MJ, 

Secretarias de Educação e de Administração Prisional). Entretanto, como o sistema prisional 

brasileiro está organizado, principalmente em nível estadual, cada governo possui relativa 

autonomia na execução das políticas, que costumam se diferenciar conforme o estado, ou até 

                                                 
87 Segundo o Art. 21-A da LEP o censo penitenciário deverá apurar: 

I - o nível de escolaridade dos presos e das presas; 

II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos; 

III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de 

presos e presas atendidos; 

IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo; 

V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. 
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mesmo a unidade. Nesse sentido, “a aplicabilidade das normas segue os meandros e as 

vicissitudes em nível local” (OLIVEIRA, 2013, p. 959). 

 Pode-se questionar, então: como é estruturada a oferta de educação no sistema prisional 

de Minas Gerais?  

No estado está em vigor um Termo de Convênio entre a SEDS-MG e a Secretaria de 

Estado de Educação (SEE-MG) para a oferta da educação básica na modalidade EJA88 (ensino 

fundamental e ensino médio) nos estabelecimentos prisionais. A coordenação dessa oferta é 

realizada conjuntamente pelas duas Secretarias, por intermédio de suas Diretorias: de Ensino e 

Profissionalização (DEP/SEDS) e de Educação de Jovens e Adultos (DEJA/SEE). A Figura 12 

ilustra tal organização.  

 

Figura 12- Organização administrativa da oferta de educação nas prisões (Minas Gerais) 

 

Fonte: Plano Estadual de Educação nas Prisões (MINAS GERAIS, 2012) 

Elaboração própria  

 

Basicamente, cabe à SEDS-MG disponibilizar a infraestrutura necessária e zelar pela 

segurança. Já a SEE-MG tem a incumbência de disponibilizar os recursos humanos, material 

didático e material permanente.  

Nas unidades prisionais, a DEP é representada pelo pedagogo, profissional responsável 

pelo NEP, que desenvolve ações administrativas e pedagógicas articuladas com a SEE-MG 

                                                 
88 A Resolução SEE nº 2.843, de 13 de janeiro de 2016, dispõe sobre a organização e o funcionamento da EJA nas 

escolas da rede pública estadual de Minas Gerais, definindo que os cursos presenciais de anos iniciais e de anos 

finais do ensino fundamental terão duração de dois anos letivos, organizados em quatro períodos semestrais, com 

carga horária total mínima de 1.600 horas. Já os cursos presenciais do ensino médio terão duração de um ano e 

meio, organizados em três períodos semestrais, com carga horária total mínima de 1.200 horas (Art. 3º).  
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(MINAS GERAIS, 2012, p. 35). Durante a pesquisa foi possível conhecer e conversar com as 

pedagogas, que além de fornecerem informações sobre a oferta educacional, indicaram os 

cursos de formação profissional a serem pesquisados.  

Segundo informações do NEP, a seleção das presas para participar dos cursos decorre 

do processo de classificação previsto pela LEP (Art. 5º). Ao chegar no estabelecimento, o preso 

deve passar por atendimento em todos os setores que prestam assistências.  

No caso da educação em específico, o pedagogo através da Entrevista de Classificação, 

faz uma pesquisa sobre a trajetória escolar do apenado e encaminha a síntese para a Comissão 

Técnica de Classificação89 (CTC). Essa discute, em reunião, os dados das diferentes áreas e 

elabora o Programa Individualizado de Ressocialização (PIR).  

Assim, caso seja indicado pela CTC e tenha interesse em estudar a pessoa presa poderá 

ser matriculada nas atividades de ensino e profissionalização, conforme a disponibilidade de 

vagas. Salienta-se, no entanto, que esse é um processo que encerra inúmeras contradições, 

Célia, por exemplo, logo no início da entrevista, ressaltou que estava ali (fazendo o curso de 

cabeleireiro), pois havia “descido” no lugar de uma colega selecionada para o curso, mas cujo 

o alvará de soltura seria expedido em poucos dias. Célia já tinha sido notificada pela falta e na 

ocasião da pesquisa, aguardava para saber qual seria a punição dada pelo juiz.  

No Complexo Penitenciário Feminino a pesquisa foi feita com as privadas de liberdade 

que participavam do curso de cabeleireiro, uma formação para o trabalho. A oferta do curso é 

fruto do Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre a SEDS-MG e o Instituto Federal do Sul 

de Minas (Campus Muzambinho) e é custeada pelo Programa Nacional de Ensino Técnico e 

Emprego90 (Pronatec). 

Com duração de seis meses (400 horas), o curso teve início em janeiro e em junho estava 

na fase de finalização. Sua proposta previa aulas teórico-práticas que abordavam desde a 

estrutura do fio capilar até como fazer uma escova progressiva. A CTC da unidade selecionou 

15 presas do regime fechado para participar do curso e durante a pesquisa 13 apenadas o 

frequentava. É preciso considerar ainda que algumas delas tiveram progressão de regime e 

passaram a cumprir a pena em regime semiaberto.  

                                                 
89 Segundo o Art. 7º da LEP: “A Comissão Técnica de Classificação existente em cada estabelecimento, será 

presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo 

e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade” (BRASIL, 1984).  
90 O Pronatec foi instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, com o objetivo de expandir, interiorizar 

e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de 

programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Em 2013 foi lançado o Pronatec Prisional, 

que destina-se a ofertar cursos profissionalizantes para os privados de liberdade, egressos do sistema penitenciário 

e pessoas em cumprimento de medidas alternativas. 
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Foram levantados e sistematizados os dados referentes ao estabelecimento prisional a 

fim de descrever e analisar o contexto em que se dá a formação investigada. Com capacidade 

para 374 pessoas a unidade abrigava 346 no momento do estudo. A taxa de ocupação, portanto, 

era de 92,5%. Do total de presas, 91 eram provisórias e 252 condenadas, sendo que dessas, 114 

cumpriam pena no regime fechado, 120 no semiaberto e 18 no aberto (consultar a Tabela 19).  

 

Tabela 19- População do Complexo Penitenciário Feminino 

Capacidade projetada 374 

Capacidade para presas em cela de proteção 24 

Capacidade para presas em cumprimento de RDD 0 

Lotação 346 

Presas provisórias  91 

Presas em cumprimento de pena no regime fechado 114 

Presas em cumprimento de pena no regime semiaberto 120 

Presas em cumprimento de pena no regime aberto 18 

Presas em razão de prisão civil decretada 0 

Internas em cumprimento de medida de segurança 0 

Presas estrangeiras 2 

Presas indígenas  0 

Presas gestantes 1 

Fonte: CNJ e Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

Considerou-se ainda que seria importante apresentar algumas informações sobre as 

unidades situadas no mesmo município das que foram pesquisadas, para revelar tanto as suas 

particularidades quanto características gerais. A Tabela abaixo demonstra que três dos cinco 

estabelecimentos prisionais de Belo Horizonte estavam com uma lotação superior à capacidade 

projetada, no Centro de Remanejamento Masculino, por exemplo, a taxa de ocupação era de 

270,8% (a maior). 

 

Tabela 20- População das unidades prisionais - Comarca de Belo Horizonte 

Unidade prisional 
Destinação 

por gênero 
Capacidade Lotação 

Taxa de 

ocupação 

Casa de Custódia Masculino 46 46 100% 

Casa do Albergado Masculino 64 84 131,2% 

Centro de Remanejamento Feminino 92 118 128,2% 

Centro de Remanejamento Masculino 404 1.094 270,8% 

Complexo Penitenciário Feminino Feminino 374 346 92,5% 

Fonte: CNJ (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

 A Tabela 21 sistematiza as informações acerca da estrutura do Complexo Penitenciário 

Feminino. As limitações desta pesquisa não possibilitam avaliar as condições de todos os 
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espaços e equipamentos, bem como as formas de uso desses, ainda assim fazer o levantamento 

demonstrou ser uma tarefa válida. 

 

Tabela 21- Estrutura do Complexo Penitenciário Feminino 

Visitação 
Área destinada a visita social Sim 

Local de visitação íntima Sim 

Banho de sol e lazer 
Áreas de banho de sol Sim 

Espaço para prática esportiva Sim 

Saúde 
Enfermaria Sim 

Gabinetes odontológicos Sim 

Assistência jurídica Sala para entrevista com advogado Sim 

Trabalho e assistência 

educacional 

Biblioteca Sim 

Salas de aula Sim 

Oficinas de trabalho Sim 

Assistência religiosa Local para assistência religiosa Sim 

Segurança 
Aparelho para bloqueio de celular Não 

Detector de metais Sim 

Fonte: CNJ e Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

Da mesma forma, não se pôde analisar todas as assistências que são (ou que deveriam 

ser) prestadas às pessoas privadas de liberdade, o que exigiria além do desenvolvimento de uma 

pesquisa específica com tal finalidade, lançar mão de parâmetros e ferramentas como os que 

foram propostos pelo ONASP no documento Indicadores para o sistema prisional. Todavia, de 

acordo com as informações, na unidade é assegurado o direito de receber visitas sociais e 

íntimas, há a prestação de assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.  

Durante a pesquisa de campo foi possível conhecer os locais cujas finalidades estão, 

diretamente, relacionadas à temática da dissertação, tais como: a escola, a biblioteca e as 

oficinas de trabalho. Na unidade funciona a que aqui será chamada de Escola Estadual Adélia 

Prado, denominação que foi escolhida porque em visita ao Presídio Feminino: 

 

[…] Vi nas paredes da escola grandes painéis de papel kraft, cujo marrom 

característico quase não podia ser notado, devido as bordas feitas com papel crepom 

colorido e o tamanho das letras. Nesses painéis frases e fotos de Adélia Prado, Cecília 

Meireles, Cora Coralina, Rachel de Queiroz e outras. Todas poetisas, todas mulheres. 

(CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 9).  

 

A escola do Complexo Penitenciário (fundada em 1954) oferta a educação básica - anos 

iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio - na modalidade EJA, atualmente apenas 

no turno da manhã. As salas de aulas estão localizadas no andar térreo do prédio principal da 

unidade (abaixo das celas do regime fechado) e são bem conservadas (CADERNO DE 

CAMPO, 2016, p. 42).  
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Já as salas da diretoria, secretaria, dos professores e das pedagogas ficam em uma 

estrutura anexa, fora do pavilhão. A biblioteca faz parte da escola e o seu acervo é formado por 

livros recebidos, em sua maioria, através de doações. Em conformidade com o que prevê o Art. 

21 da LEP, as presas de todos os regimes têm acesso aos livros, as que cumprem pena em 

regime fechado frequentam a biblioteca durante o banho de sol e as que estão nos demais 

regimes também podem fazer empréstimos, pois a bibliotecária utiliza um carrinho para levar 

os livros até elas.  

No Complexo Penitenciário Feminino são oferecidas 148 vagas para estudo e na ocasião 

da pesquisa 98 presas estudavam no interior da unidade, como consta na Tabela 22. Verifica-

se, então, que havia 50 vagas ociosas. Segundo uma das pedagogas91 essa ociosidade ocorreu  

porque no período foram cumpridos muitos alvarás de soltura, incluindo os de apenadas que 

frequentavam a escola.  

 

Tabela 22- Quantidade de vagas oferecidas e número de presas estudando - Complexo Penitenciário 

Feminino 

Quantidade de presas na unidade 346 

Quantidade de vagas oferecidas para estudo na unidade 148 

Total de presas estudando 101 

Quantidade de presas em estudo interno 

Quantidade de presas em estudo externo 

98 

3 

Percentual de presas estudando em relação à população 

total da unidade 
29,1% 

Fonte: CNJ e Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

O ideal seria apresentar nesta dissertação a quantidade de vagas ofertadas por etapa da 

educação básica e a demanda de escolaridade das presas, pois considera-se que a oferta deve 

atender toda a demanda, no entanto, tais dados não foram disponibilizados, impossibilitando 

uma análise mais detalhada. 

 A Tabela 22 demonstra que o percentual de presas estudando em relação à população 

total da unidade é de 28,3%. No estado de Minas Gerais, de acordo com os dados da DEP 

(referentes a dezembro de 2014), apenas 12,5% da população prisional estudava. 

Em uma situação hipotética na qual a lotação do Complexo Penitenciário Feminino 

fosse exatamente igual a sua capacidade (374) e o número de apenadas em estudo equivalesse 

ao de vagas oferecidas (148), esse percentual seria de 39,5%. Ou seja, no interior da unidade só 

é possível prestar assistência educacional a 39,5% do total de pessoas presas. Quanto à EaD, 

                                                 
91 No Complexo Penitenciário Feminino há duas pedagogas, que são vinculadas à SEDS-MG.  
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segundo as informações do NEP não se tem acesso à internet nas dependências da escola e não 

há uma sala de informática.  

Da população do estabelecimento prisional (346 mulheres), 181 estavam trabalhando, 

124 em atividades internas e 57 em atividades externas, conforme indicado na Tabela 23. Esse 

número corresponde a 52,3% do total de presas na unidade.  

 

Tabela 23- Número de presas trabalhando - Complexo Penitenciário Feminino 

Quantidade de presas na unidade 346 

Total de presas trabalhando 181 

Quantidade de presas em trabalho interno 

Quantidade de presas em trabalho externo 

124 

57 

Percentual de presas trabalhando em relação à população 

total da unidade 
52,3% 

Fonte: CNJ e Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

O trabalho interno é destinado às presas em cumprimento de pena em regime fechado e 

semiaberto e inclui as atividades nas oficinas (frutos de parcerias entre a SEDS-MG e empresas 

privadas ou organizações civis de interesse público - OSCIPs), relacionadas a construção civil, 

cozinha industrial, fabricação de embalagens, impressão digital, confecção, lavanderia e 

produção de artesanatos. E também atividades de apoio ao estabelecimento prisional, como as 

de limpeza e manutenção das instalações.  

Na ocasião da pesquisa, conforme as informações levantadas, eram oferecidas no total 

179 vagas para trabalho interno e 124 delas estavam ocupadas. O trabalho externo é destinado 

às presas que estão cumprindo pena no regime semiaberto e aberto, a unidade oferecia 26 vagas 

e 57 apenadas estavam em trabalho externo, a diferença entre os números ocorre porque, nesse 

caso, as vagas podem ser obtidas por meios próprios. No tópico a seguir o trabalho das pessoas 

presas será discutido de forma mais detalhada.  

 

3.2 FORMAÇÃO NO TRABALHO 

A LEP prevê no seu Capítulo III - Do Trabalho, Seções I (Disposições Gerais), II (Do 

Trabalho Interno) e III (Do Trabalho Externo) que o trabalho do preso “como dever social e 

condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva” (Art. 28). 

Se “o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de 

suas aptidões e capacidade” (Art. 31), nos estabelecimentos prisionais deveriam ser ofertadas 

vagas de trabalho para todos. Observa-se portanto, que há o descumprimento das determinações 

legais, uma vez que no país apenas 20% da população prisional trabalha, segundo dados do 
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Infopen (referentes a dezembro de 2015). Esse percentual em Minas Gerais é de 15% (BRASIL, 

2015, p. 63).  

Ainda de acordo com a LEP “na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a 

habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades 

oferecidas pelo mercado” (Art. 32). Mesmo que não esteja sujeito ao regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), o trabalho da pessoa presa deve ser remunerado, mediante prévia 

tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo (Art. 29). 

Já a jornada de trabalho não deverá ser menor do que seis nem superior a oito horas, 

com descanso nos domingos e feriados (BRASIL, 1984, Art. 33). Além disso, o condenado que 

cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir um dia de pena a cada três dias 

trabalhado (Art. 126). 

No Presídio Feminino foram entrevistadas as apenadas que haviam concluído o curso 

de costura e trabalhavam na oficina. O referido curso (formação no trabalho) tem a duração de 

três meses (160 horas) e é ofertado por meio da parceria estabelecida entre a SEDS-MG e uma 

empresa privada. Depois de concluí-lo, as presas recebem a certificação e passam a trabalhar 

na oficina (onde, no momento da pesquisa, eram fabricadas bolsas), sendo remuneradas por 

produção.  

A unidade tem capacidade para 126 pessoas, mas no mês da pesquisa havia 135 presas 

na unidade, sendo que 57 eram provisórias e das condenadas, 55 cumpriam pena no regime 

fechado e 23 no semiaberto (Tabela 24). A taxa de ocupação do estabelecimento era de 107,1%.   

 

Tabela 24- População do Presídio Feminino 

Capacidade projetada 126 

Capacidade para presas em cela de proteção 0 

Capacidade para presas em cumprimento de RDD 0 

Lotação 135 

Presas provisórias  57 

Presas em cumprimento de pena no regime fechado 55 

Presas em cumprimento de pena no regime semiaberto 23 

Presas em cumprimento de pena no regime aberto 0 

Presas em razão de prisão civil decretada 0 

Internas em cumprimento de medida de segurança 1 

Presas estrangeiras 0 

Presas indígenas  0 

Presas gestantes 0 

Fonte: CNJ e Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 
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Há seis unidades prisionais em Ribeirão das Neves (incluindo o Presídio Feminino), ao 

somar a população dessas tem-se um total 8.028 pessoas privadas de liberdade. Na Tabela 

abaixo é possível observar que em quatro casos o número de presos excede a capacidade do 

estabelecimento, sendo que a maior taxa de ocupação é de 246,5% do Presídio Regional, onde 

havia 2.022 pessoas e a capacidade era para 820.  

 

Tabela 25- População das unidades prisionais - Comarca de Ribeirão das Neves 

Unidade prisional 
Destinação 

por gênero 
Capacidade Lotação 

Taxa de 

ocupação 

Centro de Apoio Médico e Pericial  Masculino 110 73 66,3% 

Complexo Penitenciário Público-

Privado 
Masculino 2.016 2.008 99,6% 

Presídio Masculino 1.163 1.984 170,59% 

Penitenciária  Masculino 1.162 1.806 155,4% 

Presídio Regional Masculino 820 2.022 246,5% 

Presídio Feminino Feminino 126 135 107,1% 

Fonte: CNJ (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

Em relação aos espaços e equipamentos que compõem a estrutura do Presídio Feminino, 

o detalhamento é feito na Tabela 26. A unidade tem um prédio principal (que abriga os setores 

de atendimento, a administração e as celas) e outras edificações, como a quadra poliesportiva, 

os galpões e a escola. É assegurado o direito de visitas sócio-familiares, mas não o de visitas 

íntimas. De acordo com as informações, são prestadas as seguintes assistências para as privadas 

de liberdade: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 

 

Tabela 26- Estrutura do Presídio Feminino 

Visitação 
Área destinada a visita social Sim 

Local de visitação íntima Não 

Banho de sol e lazer 
Áreas de banho de sol Sim 

Espaço para prática esportiva Sim 

Saúde 
Enfermaria Sim 

Gabinetes odontológicos Sim 

Assistência jurídica Sala para entrevista com advogado Sim 

Trabalho e assistência 

educacional 

Biblioteca Sim 

Salas de aula Sim 

Oficinas de trabalho Sim 

Assistência religiosa Local para assistência religiosa Sim 

Segurança 
Aparelho para bloqueio de celular Não 

Detector de metais Não 

Fonte: CNJ e Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 
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A Escola Estadual Cora Coralina (nome fictício) oferece a educação básica na modalidade 

EJA presencial. O ensino médio é ofertado no turno da manhã e o ensino fundamental a tarde. 

As instalações da escola estão bem conservadas, as apenadas têm acesso a biblioteca e podem 

fazer o empréstimo de livros.  

Na Tabela abaixo constam os números referentes à assistência educacional na unidade.  

 

Tabela 27- Quantidade de vagas oferecidas e número de presas estudando - Presídio Feminino 

Quantidade de presas na unidade 135 

Quantidade de vagas oferecidas para estudo na unidade 88 

Total de presas estudando 86 

Quantidade de presas em estudo interno 

Quantidade de presas em estudo externo 

86 

0 

Percentual de presas estudando em relação à população 

total da unidade 
63,7% 

Fonte: CNJ e Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

 Das 88 vagas oferecidas para estudo na unidade, 86 estavam preenchidas (97,7%). O 

percentual de presas estudando em relação à população total do estabelecimento é de 63,7%.  

Se a lotação da unidade fosse igual a capacidade projetada (126) e o número de apenadas 

estudando fosse equivalente ao de vagas oferecidas (88), seria possível prestar assistência 

educacional a 69,8% do total de mulheres privadas de liberdade. Esse é o percentual “limite”.  

Segundo a Diretora de Atendimento do Presídio Feminino, três apenadas cursavam o 

ensino superior na modalidade a distância, duas estudavam Turismo e uma Administração 

(CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 8). Fátima no primeiro período de Administração também 

trabalhava na oficina de costura e foi uma das entrevistadas da pesquisa.  

Em 2011 a SEDS-MG firmou convênio com uma Instituição de Ensino Superior (IES), 

que desde então fornece bolsa integral (100%) para os presos que tenham alcançado uma nota 

mínima no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e desejem cursar o nível superior. Os 

cursos ofertados são: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração e Turismo.  

 

Tabela 28- Número de presas trabalhando - Presídio Feminino 

Quantidade de presas na unidade 135 

Número de presas trabalhando 85 

Quantidade de presas em trabalho interno  

Quantidade de presas em trabalho externo 

83 

2 

Percentual de presas trabalhando em relação à população 

total da unidade 
62,9% 

Fonte: CNJ e Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 
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Na Tabela 28, verifica-se que 85 privadas de liberdade trabalhavam, número que 

equivalia a 62,9% da população da unidade. O trabalho interno incluía as atividades nas duas 

oficinas e as atividades de apoio ao estabelecimento: capina, limpeza e manutenção dos espaços 

e etc.  

 

3.3 FORMAÇÃO PARA E NO TRABALHO 

Se a temática desta dissertação está na confluência entre trabalho-educação, discute-se 

sobre como, a partir da formação para o trabalho e da formação no trabalho, essa relação se dá 

nas unidades investigadas. 

Conforme explicitado, a educação para jovens e adultos privados de liberdade é um 

direito humano subjetivo previsto legalmente e que faz parte da política pública de execução 

penal. Já o trabalho é dever social da pessoa presa e tem uma finalidade tanto formativa quanto 

produtiva. Indiscutivelmente, ambos são essenciais nos processos de socialização e formação 

humana. 

Nesse sentido, nos estabelecimentos prisionais trabalho e educação devem ser ofertados 

em condições e horários compatíveis, de modo que um não seja priorizado em detrimento do 

outro. Ademais, a remição de parte do tempo da pena pelo estudo e a remição pelo trabalho 

devem ser cumulativas, quando houver a realização das duas atividades.  

Para além da compatibilização, as Diretrizes Nacionais (do CNPCP e do CNE) propõem 

que o trabalho e a educação estejam efetivamente integrados (BRASIL, 2009, Art. 8º). 

No Presídio Feminino seis entrevistadas trabalhavam na oficina de costura (haviam feito 

o curso de formação profissional) e estavam estudando, a exceção era apenas Olga que concluiu 

o ensino médio na unidade e aguardava pelo próximo ENEM, para poder vislumbrar uma vaga 

no ensino superior. O nível de escolaridade delas está especificado na Tabela abaixo.  

 

Tabela 29- Nível de escolaridade das entrevistadas - Presídio Feminino 

Nome fictício Idade Nível de escolaridade 

Dandara 20 anos Cursando o 1º ano do ensino médio 

Ana 27 anos Cursando o 3º ano do ensino médio 

Olga 29 anos Ensino médio completo (concluído na unidade prisional) 

Helena 35 anos Cursando o 3º ano do ensino médio 

Antônia 36 anos Cursando o 8º ano do ensino fundamental 

Nísia 36 anos Cursando o 5º ano do ensino fundamental 

Fátima 41 anos Cursando o ensino superior (1º período de Administração)  

Fonte: Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 
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Todas avaliaram positivamente a concomitância dessas atividades. Objetivamente a 

primeira questão mencionada é a de que “[…] trabalhando e estudando a gente fica menos 

tempo na cela”, comentaram (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 18). Na oficina, as apenadas 

trabalham de 8h as 16h15 e as que estudam têm liberação nos horários das aulas. Em termos 

mais subjetivos há a fala de Nísia, que cursa o 5º ano do ensino fundamental e fora do cárcere 

havia estudado até o 4º ano “[…] aqui na oficina comecei a ter vontade de aprender aí fui estudar 

também” (Ibidem, p. 31).  

Durante a pesquisa de campo foi possível verificar como as apenadas “transitam” entre 

a escola e a oficina de trabalho. Logo no início da manhã, visitei a escola e lá vi Ana que estava 

cursando o 3º ano do ensino médio, conversei um pouco com ela (a pedagoga da unidade havia 

me informado que ela tinha feito o curso). Quando já estava na oficina realizando as entrevistas 

com as demais interlocutoras, Ana chegou para o trabalho. 

A escola do Complexo Penitenciário Feminino só funciona do turno da manhã e como 

o curso de cabeleireiro também era ofertado nesse período, nenhuma das interlocutoras fazia o 

curso profissionalizante e participavam ao mesmo tempo das atividades de escolarização e/ou 

estavam trabalhando. Elas tiveram que optar por uma dentre as três atividades, por isso muitas 

delas, ao serem perguntadas sobre o nível de escolaridade além de informá-lo (ver a Tabela 30), 

diziam, assim como Valentina: “Quando terminar o curso aqui eu vou voltar a estudar” (Ibidem, 

p. 61) 

 

Tabela 30- Nível de escolaridade das entrevistadas - Complexo Penitenciário Feminino 

Nome fictício Idade Nível de escolaridade 

Valentina 25 anos 8º ano do ensino fundamental 

Carolina 27 anos 6º ano do ensino fundamental 

Rosa 27 anos 8º ano do ensino fundamental 

Frida 29 anos 8º ano do ensino fundamental 

Laura 31 anos Concluiu o terceiro ano do ensino médio na unidade 

Maria 41 anos 5º ano do ensino fundamental 

Célia 41 anos Superior incompleto (4º período do curso de Direito) 

Fonte: Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

Segundo uma das pedagogas da unidade caso, por exemplo, uma apenada que trabalhe 

nas oficinas deseje também estudar é preciso que elas, responsáveis pelo setor de educação, 

entrem em contato com os profissionais do Núcleo de Trabalho e esses devem negociar com a 

empresa a liberação da presa no período das aulas. Ela informou que as empresas costumam 

liberar uma ou duas presas de cada oficina. Da mesma forma que, se uma apenada matriculada 
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na escola queira trabalhar nas oficinas, encontrará dificuldades por conta dos horários. Nesse 

contexto as apenadas em sua maioria, não podem conciliar o trabalho e a educação.  
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4. EFETIVIDADE DAS PRÁTICAS FORMATIVAS PARA AS MULHERES 

PRIVADAS DE LIBERDADE 

A análise da efetividade de uma formação encerra inúmeros desafios, dentre eles o de 

estabelecer uma relação de causalidade entre as práticas formativas e os seus possíveis efeitos 

na vida dos sujeitos, ou seja, de avaliar o “antes” e o “depois” da realização de um curso. Porém, 

é ainda mais desafiador fazer o exame da efetividade de uma formação ofertada no interior do 

cárcere. 

Durante as entrevistas as interlocutoras não só respondiam as questões como também 

faziam novos questionamentos, a exemplo da fala de Célia, que tem 41 anos é mãe de três filhos 

e avó de um menino: “Desde que comecei a fazer o curso eu não ‘pulo teresa’. Você sabe o que 

é ‘pular teresa’? Perguntou-me” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 57). Sim Célia, eu sei e 

posso explicar, “teresa” é uma trama de lençóis utilizada como corda, então, “pular teresa” é 

amarrar essa trama em torno do pescoço e saltar, é tentar suicídio. Mas como posso explicar 

isso? 

Nísia de 36 anos, referindo-se ao curso de costura e ao posterior trabalho na oficina, 

disse: 

 “Dona para ser sincera esse é o primeiro empurrão que estou tendo na vida.  

- O primeiro empurrão? Questionei.  

- Sim, o primeiro!” (Ibidem, p. 32). 

Como analisar esse seu “primeiro empurrão” Nísia? 

Frida de 29 anos e que está na unidade há um pouco mais de sete, contou: “Eu chegava 

no curso e não conversava com ninguém. Não falava nem com a professora, pode perguntar a 

ela […]. Eu tenho depressão profunda, mas aqui aos poucos passei a conversar” (Ibidem, p. 70). 

Na manhã seguinte à entrevista Frida começaria a cumprir um castigo de 30 dias e não sabia se 

seria autorizada a participar de sua formatura. “Ao fim da nossa conversa ela perguntou se eu 

iria. Também não sei Frida. Eu não sei” (Ibidem, p. 74). 

As consequências físicas e psicossociais do encarceramento marcam, de modo indelével 

os efeitos das práticas formativas, dificultando o uso de modelos de avaliação da efetividade, 

bem como a definição de parâmetros a partir desses. Frente ao exposto, a análise apresentada 

neste capítulo buscará compreender a efetividade dos cursos profissionalizantes, a partir de seus 

resultados nas dimensões educacionais/profissionais, sociais e pessoais das mulheres privadas 

de liberdade. Para tanto, abordar-se-á a profissionalização, as relações intra e extramuros e as 

expectativas de futuro delas. 
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Apesar dos cursos pesquisados serem distintos (um se trata de uma formação no trabalho 

e o outro de uma formação para o trabalho), observou-se que os efeitos de ambos dizem respeito 

às três categorias mencionadas. Portanto, ao discuti-las irá se tratar tanto do curso de costura 

como do de cabelereiro e, quando necessário, algumas particularidades dos mesmos poderão 

ser destacadas.   

 

4.1 PROFISSIONALIZAÇÃO DAS MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE 

No modo de produção vigente a formação profissional serve, prioritariamente, aos 

interesses do capital. Os cursos aligeirados e fragmentados instrumentalizam a força de trabalho 

com vistas à acumulação capitalista e mantêm a divisão técnica e social do trabalho. Nesses 

termos, são como um “treino para a prisão assalariada” (MARX; ENGELS, 1978, p. 224). No 

entanto, em outra perspectiva, tal formação pode e deve atender aos interesses da classe 

trabalhadora, possibilitando, entre outras, condições para a superação da alienação. 

Ao indicar os efeitos dos cursos não o faz desconsiderando as controvérsias das políticas 

e das práticas formativas instituídas no sistema prisional, abordadas por exemplo, por Miranda92 

(2014) e Koliski93 (2015), mas sim no intuito de afirmar a centralidade do trabalho e demonstrar 

como esse significa a vida das apenadas. 

Nenhuma das 14 entrevistadas havia realizado um curso de formação profissional fora 

do cárcere e nos estabelecimentos prisionais 13 delas participavam pela primeira vez de uma 

atividade dessa natureza94. A exceção era apenas Olga que na ocasião da pesquisa cumpria pena 

no Presídio Feminino, mas que já esteve no Complexo Penitenciário Feminino, onde concluiu 

o curso de cabeleireiro. Nesse sentido, comumente as interlocutoras afirmavam: “Eu só fui fazer 

um curso profissionalizante aqui dentro. Não pude fazer quando estava na rua” (CADERNO 

DE CAMPO, 2016, p. 12).  

Questiona-se então, o que a formação profissional representou para as entrevistadas? O 

Quadro abaixo sistematiza algumas respostas, as mesmas foram agrupadas nos seguintes eixos: 

“importância para a vida profissional”, “contribuições para a aprendizagem” e “significado para 

a vida pessoal”.  

                                                 
92 Trabalho e política de qualificação profissional do sistema prisional: um estudo contextualizado no Presídio 

Helena Maria da Conceição de Ituiutaba/MG e nas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APACS) de Ituiutaba e Itaúna/MG (a referência completa consta na lista ao fim desta dissertação).   
93 A qualificação profissional de encarcerados da Colônia Penal Agroindustrial do Paraná (a referência completa 

consta na lista ao fim desta dissertação).  
94 No Complexo Penitenciário Feminino, Frida e Carolina haviam realizado o curso para dependentes químicos, 

porém, esse não se trata de um curso profissionalizante.  
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Figura 13- Quadro: perspectivas das entrevistadas sobre os cursos 

 Trechos das entrevistas 

Importância para a vida 

profissional 

Hoje eu tenho uma profissão 

É uma nova oportunidade de trabalho 

Mudou a minha relação com o trabalho 

Passei a gostar de trabalhar 

Vou sair daqui com um certificado 

Contribuições para a 

aprendizagem 

Representou a aprendizagem de uma nova profissão 

Aprendi as regras do trabalho 

Despertou minha vontade de aprender 

Passei a ter vontade de estudar 

Aprendi a responsabilidade e a rotina do trabalho 

Aprendi mais do que imaginava 

Significado para a vida 

pessoal 

Significou uma mudança 

Me ajudou a ter um objetivo na vida 

Fez bem para a minha autoestima 

Me mostrou uma nova possibilidade 

Fonte: Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

 Os três eixos serão discutidos a seguir, a partir do diálogo entre os dados das entrevistas 

realizadas com as 14 mulheres privadas de liberdade e as contribuições teóricas, contidas nos 

livros, teses, dissertações e artigos que tratam da temática.  

  

IMPORTÂNCIA DOS CURSOS PARA A VIDA PROFISSIONAL  

Um dos primeiros aspectos citados pelas interlocutoras, ao falarem sobre o que o curso 

representou, foi a importância desse para a vida profissional delas. Ana de 27 anos, revelou: 

“Antes se uma pessoa me perguntasse, você tem uma profissão? Eu não tinha. Agora se alguém 

me pergunta isso, eu falo que tenho, eu digo que sou costureira. Eu sinto orgulho, sabe? Orgulho 

de ser costureira, orgulho de ter uma profissão” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 13). Helena 

também compartilha desse sentimento: “Hoje sinto orgulho de ser costureira”, falou a apenada 

de 35 anos (Ibidem, p. 21).  

Ressalta-se que ambas realizaram o curso e trabalhavam na oficina de costura, ou seja, 

estavam exercendo a profissão para qual (ou na qual) haviam sido formadas, assim como Nísia 

(36 anos), para quem o curso (em suas palavras): “Significou muito. Imagina o que é para uma 

ex-dependente química ter uma profissão. Então, agora eu tenho uma” (Ibidem, p. 31). Essa 

entrevistada foi condenada por tráfico de drogas a uma pena de sete anos e dois meses de 

reclusão e no momento da entrevista havia cumprido três anos e seis meses da pena. 

Ana, que anteriormente ao cárcere era vendedora autônoma de roupas, continua: 
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Agora eu tenho um certificado. Se eu sair daqui hoje e chegar em um lugar eu sei o 

quê fazer, eu sei trabalhar. Eu não tinha isso antes, saia vendendo as coisas de porta 

em porta. Pedi a ela para descrever como era: […] nossa, era bem difícil. A gente sai 

assim pela rua e não sabe o que vai acontecer, se vai vender, se vai receber… 

(CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 13). 

 

Obviamente que aqui não se trata de menosprezar as profissões anteriores e/ou de criar 

uma hierarquia, mas de destacar a situação de vulnerabilidade das entrevistadas, principalmente 

quando na informalidade. A caracterização do setor informal não é tarefa simples, conforme 

discute Ramos (2007). Segundo a legislação brasileira, empregados registrados são aqueles que 

possuem a carteira de trabalho assinada, o que prevê repouso semanal remunerado, contribuição 

para a seguridade social, direito a requerer seguro-desemprego e a ter uma indenização no caso 

de demissão sem justa causa, licença maternidade e paternidade. Sendo assim, estariam na 

informalidade aqueles que não possuem registro (MENEGUIN; BUGARIN, 2008, p. 342).  

Ao setor informal, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), são 

incluídos ainda os trabalhadores sem remuneração e os autônomos (em que não há uma 

separação clara entre a propriedade do empreendimento e a execução de suas atividades). 

Abaixo, na Tabela 31, especifica-se o trabalho, atividade profissional, ou ocupação das 

entrevistadas antes da prisão.  

 

Tabela 31- Trabalho, atividade profissional, ou ocupação das entrevistadas antes do cárcere (Presídio 

Feminino) 

Nome fictício Idade 
Trabalho, atividade profissional  

ou ocupação  

Curso 

realizado 

Dandara 20 anos 
Ajudante em salão de cabeleireiro e em 

borracharia 
Costura 

Ana 27 anos Vendedora autônoma de roupas Costura 

Olga 29 anos Cabeleireira e manicure Costura 

Helena 35 anos Auxiliar de serviços gerais Costura 

Antônia 36 anos 
Mecânica e microempresária (pequeno 

negócio com o ex-marido) 
Costura 

Nísia 36 anos Dona de casa Costura 

Fátima 41 anos Auxiliar de serviços gerais Costura 

Fonte: Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

Verifica-se que elas desenvolviam atividades relacionadas a prestação de serviços ou ao 

comércio e uma era dona de casa. Das sete, apenas duas tinham vínculo com o mercado formal 

de trabalho, ambas como auxiliar de serviços gerais. Tais dados estão em consonância com a 

tendência nacional (indicada no tópico 2.3): a inserção das mulheres no mercado se dá, 

majoritariamente, no setor terciário. 



109 

Na Tabela 32 constam as informações das entrevistadas no Complexo Penitenciário 

Feminino.   

 

Tabela 32- Trabalho, atividade profissional, ou ocupação anterior ao cárcere das entrevistadas (Complexo 

Penitenciário Feminino) 

Nome fictício Idade 
Trabalho, atividade profissional  

ou ocupação  

Curso 

realizado 

Valentina 25 anos Lavação de carro e capina de lote Cabeleireiro 

Carolina 27 anos Auxiliar de serviços gerais Cabeleireiro 

Rosa  27 anos Cuidadora de idosos Cabeleireiro 

Frida 29 anos Faxineira e babá Cabeleireiro 

Laura 31 anos Atendente em loja de aviamentos Cabeleireiro 

Maria 41 anos 
Cozinheira (mas não estava exercendo a 

profissão devido a problemas de saúde) 
Cabeleireiro 

Célia 41 anos Professora de inglês Cabeleireiro 

Fonte: Caderno de campo (jul. 2016) 

Elaboração própria 

 

Todas as interlocutoras dessa unidade, antes de serem presas, trabalhavam prestando 

serviços. Valentina lavava carros e capinava lotes, Frida era faxineira e babá, já Célia dava aulas 

particulares de inglês.  

É possível observar que nenhuma das entrevistadas, tanto no Presídio Feminino como 

no Complexo Penitenciário Feminino, fora do cárcere desenvolviam atividades relacionadas 

aos cursos de costura e de cabeleireiro. Porém, elas não avaliaram isso como algo negativo, 

pelo contrário, consideraram positiva a possibilidade de exercerem uma profissão diferente da 

anterior. Tanto que os termos utilizados por elas para definirem o que os cursos lhe propiciaram 

era: mudança, nova oportunidade e aprendizagem (que será discutida no próximo tópico).   

 

CONTRIBUIÇÕES DOS CURSOS PARA A APRENDIZAGEM DAS ENTREVISTADAS 

Durante as entrevistas as interlocutoras destacaram o que tinham aprendido nos cursos 

de costura e de cabelereiro, desde os aspectos mais gerais até os mais específicos, relativos, por 

exemplo, às técnicas de arremate, no primeiro caso, ou de tingimento de cabelo, no segundo. 

No que corresponde às contribuições mais gerais, Antônia de 36 anos afirmou que a sua 

relação com o trabalho mudou “[…] eu passei a gostar do trabalho. Gosto de trabalhar aqui” 

(CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 19). A apenada relata ainda: “O curso foi bom para eu 

aprender as regras. Não que eu fosse indisciplinada, não é isso, você pode até perguntar para o 

pessoal daqui, mas é outra disciplina que a gente aprende. Quais regras aprendeu? As regras do 

trabalho, responde (Idem). 
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Nísia, que assim como Antônia tem 36 anos, revelou ter aprendido a responsabilidade e 

a rotina do trabalho na oficina, confeccionando bolsas. Já Dandara de 20 anos, disse que na 

oficina, passou a “entender o trabalho”. “Eu vi que não é um bicho de sete cabeças (CADERNO 

DE CAMPO, 2016, p. 35). Essa entrevistada foi presa aos 18 anos e trabalhava desde os 16, 

como ajudante em salão de cabeleireiro e em borracharia.  

Observou-se que, as apenadas ao falarem que aprenderam a “rotina do trabalho”, sua 

“disciplina” não estão, necessariamente, se referindo a aprendizagem de um sistema de regras 

(a própria instituição prisional já as submetem a um, independentemente do trabalho), mas sim 

contrapondo a rotina atual delas na oficina às dinâmicas que vivenciavam quando na 

informalidade. A fala de Dandara exemplifica bem isso: “Antes eu trabalhava, mas era meio 

assim, sabe? Como era? Pergunto. Era informal e eu também nem era maior de idade” (Idem).  

No que concerne à aprendizagem profissional propiciada pelos cursos, Célia conta que 

quando iniciou o curso de cabeleireiro, com 41 anos, ela “não sabia nem pegar em uma escova 

de cabelo. As meninas diziam assim: você não consegue nem segurar a escova direito, como 

vai fazer? Mas, agora a minha escova é uma das melhores daqui” (CADERNO DE CAMPO, 

2016, p. 56). Também com 41 anos, Fátima revelou que antes não conseguia fazer um arremate 

sequer, para ela o curso de costura “representou aprendizagem. Aprendizagem de uma nova 

profissão” (Ibidem, p. 29).  

Nísia de 36 anos afirmou: “Antes não sabia nada de costura. Foi no curso e com o 

trabalho que aprendi a ser costureira. Acho que hoje consigo fazer um bom trabalho. Eu olho 

para uma bolsa e vejo detalhes que nem imaginava que existia. É mesmo? Sim, eu consigo ver 

os pequenos detalhes” (Ibidem, p. 32).  

Helena (35 anos) disse que “já tinha visto as pessoas costurando, mas não sabia fazer 

nada” (Ibidem, p. 22). No mesmo sentido, Olga de 29 anos revelou: “a única noção que tinha 

era porque a minha avó costurava e, às vezes, eu ficava observando ela” (Ibidem, p. 24). Embora 

essas entrevistadas tenham dito que “partiram do zero” e que “antes não sabiam nada”, é preciso 

considerar seus conhecimentos prévios, como os advindos da própria observação que elas 

mencionaram. 

Outras interlocutoras, no entanto, relataram que antes de realizarem os cursos já tinham 

“alguma noção”, Carolina de 27 anos contou: “[…] Sabia um pouco e até arrumava o cabelo da 

minha filha” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 67). Rosa com 27 anos disse: “Eu tinha noção 

de várias coisas, mas aqui fui aprimorando o que sabia” (Ibidem, 2016, p. 76).  

Na ocasião da pesquisa as entrevistadas já conseguiam fazer uma avaliação dos cursos 

(embora um deles, o de cabelereiro, ainda estivesse em fase de encerramento), a mesma será 
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abordada ao longo deste capítulo conforme os temas correspondentes sejam tratados. Em 

relação à aprendizagem, as concluintes do curso de costura demonstraram estar satisfeitas e 

quando perguntadas se o mesmo havia atendido as suas necessidades e expectativas todas 

responderam que sim. 

Algumas delas afirmaram, inclusive, que se surpreenderam, Dandara, por exemplo, 

disse: “não pensava que iria aprender tanto. Nem que fosse gostar tanto” (CADERNO DE 

CAMPO, 2016, p. 35). Salienta-se que, por se tratar de uma formação que ocorre na oficina de 

trabalho ainda que o curso tenha sido finalizado, os processos formativos não cessam, uma vez 

que as privadas de liberdade passam a trabalhar ou continuam trabalhando no local.  

Quanto ao curso de cabeleireiro, a avaliação das entrevistadas de forma geral, também 

foi positiva, porém houve unanimidade ao destacarem dois aspectos negativos. O primeiro 

refere-se à uma fala recorrente entre elas: “nós não aprendemos a cortar cabelo” (Ibidem, p. 53). 

Isso ocorreu porque o setor de segurança da unidade não autorizou o uso de tesoura no salão.  

O segundo aspecto: “nós não recebemos a apostila” (Ibidem, p. 53), na fase inicial do 

curso o conteúdo teórico precisou ser anotado pelas apenadas, já que as apostilas não foram 

entregues (conforme havia sido prometido). Elas lamentaram por não terem tido acesso ao 

material e também demonstraram preocupação, pois não sabiam se realmente poderiam ficar 

com as anotações, temiam que essas não passassem pela censura. Verifica-se, claramente, nesse 

caso, que a “lógica da segurança” se sobrepõe as práticas formativas. 

Além das contribuições supramencionadas, há ainda uma que foi citada por Helena de 

35 anos (mas não somente por ela, mas também por Olga e Nísia): “O curso despertou a minha 

vontade de aprender. […] Passei a ter vontade de estudar, a ter interesse” (Ibidem, p. 21). A fala 

dessa entrevistada remonta a discussão desenvolvida no tópico 3.3 (FORMAÇÃO PARA E NO 

TRABALHO) acerca da relação trabalho-educação. A realização do curso estimulou Helena a 

voltar a estudar (educação básica) e na ocasião da pesquisa ela cursava o terceiro ano do ensino 

médio.  

 

SIGNIFICADO PARA A VIDA PESSOAL  

À medida que as entrevistadas falavam sobre o que os cursos representaram, indicavam 

o significado desses para as suas vidas, em âmbito pessoal. Nesse sentido, um dos principais 

efeitos da formação profissional apontado por elas foi a melhoria da autoestima. 

Antônia de 36 anos contou: “Cheguei aqui revoltada. Me sentia muito injustiçada. Só 

aos poucos fui mudando. O curso fez bem para a minha autoestima, porque passei a me sentir 
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útil” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 18). Como ela havia concluído o curso de costura e 

trabalhava na oficina, falou ainda que além de aprender uma nova profissão, tem a remição da 

pena e a remuneração. “Trabalhando passo a ter o meu dinheiro é pouco, mas é meu” (Idem). 

A independência financeira almejada por Antônia, provavelmente, tem haver com o fato de que 

ao ser presa ela foi abandonada pelo então marido, com quem tinha um pequeno negócio.  

Ana (27 anos), relatou: “A gente chega aqui muito arrasada, acha que tudo está perdido. 

Fazer o curso mudou a minha rotina, deixei de ficar pensando em besteiras e entendi que poderia 

aprender alguma coisa, fazer alguma coisa, ter uma profissão […]. Agora que tenho o curso e 

sei costurar minha autoestima mudou, aumentou, sabe?” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 

12). 

As duas entrevistadas falaram dos sentimentos que experimentaram, sobretudo, durante 

os primeiros dias na prisão. Já Laura (31 anos) falou da persistência desses sentimentos e sobre 

os efeitos da formação profissional em sua vida: “Esse tempo na prisão é sofrido, é doloroso. 

A gente se sente muito mal como pessoa, muito mesmo. O curso está me ajudando a recuperar 

o amor próprio. Aqui aprendi a cuidar de mim mesma” (Ibidem, p. 50). Na ocasião da pesquisa 

Laura estava concluindo o curso de cabelereiro.  

Observa-se que a formação profissional, ao alterar a rotina das apenadas, possibilitar a 

remição da pena, a certificação e o trabalho (no caso da costura, além da remuneração por esse), 

suscitou nas interlocutoras sentimentos como motivação, autoconfiança e autoestima, a 

exemplo do que foi expresso nas falas de Antônia, Ana e Laura.  

É preciso considerar ainda que a mulher encarcerada sofre (também) por ser privada do 

cuidado de sua aparência física e pessoal. Na prisão, os objetos e serviços que as mulheres 

normalmente usam para tal são proibidos. Assim, o impedimento de possuir produtos de 

maquiagem, espelhos, bijuterias, pinças e etc., se soma às demais privações relacionadas à 

autoimagem e a imagem construída socialmente em torno delas (VARGAS, 2011, p. 150). 

Célia de 41 anos é incisiva ao descrever como se sentia antes de iniciar o curso: “Estava 

péssima, dormia o dia todo e ficava muito inchada. Eu me sentia feia, horrorosa” (CADERNO 

DE CAMPO, 2016. p. 57). Esclarece-se que, os argumentos aqui apresentados não pretendem 

corroborar com as cobranças, por vezes desmedidas, sobre a aparência física das mulheres, mas 

de destacar como as próprias apenadas se sentem e veem. Nesse aspecto, o curso de cabelereiro 

permitiu que elas cuidassem de si mesmas e uma das outras. 

Durante a realização das entrevistas no salão “observei como isso ocorria. Geralmente 

no início da manhã elas combinavam o que cada uma iria fazer no cabelo da outra (lavar, 

hidratar, secar, escovar e etc.) e, sob a orientação da professora, ao longo da manhã faziam o 



113 

que tinha sido combinado (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 79). O momento, inclusive, em 

que cada uma iria conceder a entrevista era determinado por essa dinâmica: “Só estou 

terminando de lavar o cabelo dela e já vou conversar com você” Ou: “Posso terminar de fazer 

essa escova antes da entrevista?” Era o que costumavam me dizer (Idem). 

Foi possível ainda presenciar um cuidado para além do que está associado às tarefas do 

curso propriamente: “Vi uma das apenadas sendo consolada por quase todas as colegas, quando 

começou a chorar depois de conversar com uma agente de segurança através das grades da cela” 

(Ibidem, p. 80). Valentina, pensando naquelas que não participaram da formação, disse: “Queria 

que a gente usasse os materiais que sobraram no cabelo das meninas lá de cima” (dos pavilhões 

do regime fechado). “Sobrou muita coisa, olha ali o armário, ele está cheio” (CADERNO DE 

CAMPO, 2016, p. 64). A entrevistada contou ainda que ensinou as amigas do alojamento um 

pouco do que aprendeu no salão (essas relações intramuros serão discutidas no próximo tópico). 

O curso de costura (embora, aparentemente, menos óbvio) também propiciou práticas 

como as descritas acima, além da aprendizagem profissional e do posterior trabalho na oficina, 

há conhecimentos, formas de aprender e de ensinar, que simplesmente “escapam” disso. Olga, 

quando perguntada sobre o que aprendeu especificamente na prisão (fosse na oficina, ou em 

outros espaços/atividades da unidade), respondeu:  

 

Essas tranças (apontando para o próprio cabelo). Como aprendeu? Fazendo. Aqui a 

gente faz uma nas outras e vai aprendendo uma com as outras. Tem mais alguma coisa 

que tenha aprendido? Pergunto. Sim, a fazer essa sobrancelha (indicando as suas). A 

gente faz com a linha, sabe? Faz assim (mostrou o movimento com as mãos, como se 

estivesse com a linha). Então, isso eu aprendi aqui. (CADERNO DE CAMPO, 2016, 

p. 27). 

 

O “aprender umas com as outras”, ou seja, nas relações sociais, em alguma medida será 

discutido nos tópicos a seguir.     

 

4.2 RELAÇÕES INTRA E EXTRA MUROS  

Quando “a casa cai”, expressão utilizada pelas pessoas privadas de liberdade para se 

referirem ao momento em que foram presas, principalmente as mulheres sofrem com uma série 

de abandonos (para além daqueles que resultaram no encarceramento). 

A maioria das entrevistadas é mãe, conforme demonstrado em AS MULHERES NA PRISÃO 

PELO CAPITAL-TRABALHO, e consideram a separação dos filhos como uma das rupturas mais 

difíceis de suportar, a culpa que sentem por não estarem cuidando deles faz com que a situação 

de prisão seja muito sofrida.  
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O quadro de privações e rupturas particulares às mulheres, inclui ainda o rompimento 

das relações de casal, grande parte das apenadas “puxam cadeia sozinhas” (usando seus próprios 

termos), já que os parceiros as abandonam. Ao contrário, porém, os homens ao serem presos 

conseguem, de certa forma, manter o relacionamento afetivo, pois as companheiras costumam 

visitá-los com regularidade (VARGAS, 2011, p. 149).  

Ao realizar uma pesquisa etnográfica95 em unidades prisionais, Vargas (2011) conheceu 

“várias mulheres que ficaram grávidas na prisão, durante as visitas íntimas” (p. 149) e indicou 

também:  

 

Ao mesmo tempo, e isso merece um estudo, existe um grande número de mulheres 

que se dispõem a “arrumar marido preso”, conheci mulheres que encontraram ou que 

procuram seu parceiro na cadeia. Os homens têm ainda a permissão de receber visitas 

íntimas de prostitutas, bastante comuns nos presídios masculinos, tendo, portanto, 

uma maior facilidade de estabelecerem relações afetivas e sexuais durante o tempo de 

reclusão (VARGAS, 2011, p. 149). 

 

Além de serem abandonadas pelos parceiros, as apenadas encontram obstáculos para 

continuar ou estabelecer novas relações com pessoas extramuros. No Presídio Feminino 

unidade que na ocasião da pesquisa abrigava 135 pessoas, o direito de receber visita íntima não 

é assegurado, já no Complexo Penitenciário Feminino, apesar de haver essa garantia nenhuma 

das entrevistadas recebiam visitas de tal natureza. 

Deve-se levar em conta também que, em muitos casos, as mulheres privadas de 

liberdade são condenadas em cumplicidade com os seus companheiros, tantos elas quanto eles 

estão presos, inviabilizando as visitas e a continuidade da relação. Esse é o caso de Célia, que 

cumpre pena em uma das unidades femininas investigadas e o ex-marido em uma penitenciária 

masculina da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

Quanto às visitas sociofamiliares, algumas interlocutoras recebem, ainda que não seja 

semanalmente. Dandara (20 anos), por exemplo, é visitada por sua mãe a cada 15 dias. Ana e 

Carolina (ambas com 27 anos) também recebem a visita de suas respectivas mães (unicamente). 

Já Maria e Célia (as duas com 41 anos) são visitadas pelos filhos, que são maiores de idade.  

Em consonância com a tendência apontada por Lago (2014), verificou-se que quase 

sempre as pessoas visitantes são mulheres. A exceção entre as entrevistadas é Laura de 31 anos, 

que afirmou:  

 

No fim de semana recebo a visita do meu pai. Do seu pai? Pergunto. Sim, é diferente 

né? Porque a maioria aqui é visitada pela mãe, mas eu não. O meu pai é quem vem 

me ver, a minha mãe já morreu. Eu fui presa um mês depois da morte dela. Ela morreu 

                                                 
95 É possível humanizar a vida atrás das grades? Uma etnografia do método de gestão carcerária APAC. 
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em novembro e no dia 31 de dezembro eu estava aqui na unidade” (CADERNO DE 

CAMPO, 2016, p. 49). 

 

 Há de se considerar ainda que quando uma mulher é presa, geralmente, são suas mães, 

sogras ou irmãs (avôs maternas, paternas e tias) que ficam com a guarda e a responsabilidade 

dos/sobre seus filhos. Portanto, trata-se, majoritariamente de “mulheres cuidando de mulheres”, 

seja indo aos estabelecimentos visitá-las, seja tomando conta dos seus filhos e etc.  

Já outras interlocutoras, ao serem perguntadas sobre as visitas, respondiam: “Antes eu 

recebia, mas agora não recebo mais” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 30). Ou: “Faz três 

meses que não recebo, perdi o contato” (Ibidem, p. 69). A fala de Nísia (36 anos) e de Frida (29 

anos) revelam um abandono que se constitui progressivamente. Aos poucos as apenadas que, 

inicialmente, tinham o apoio dos seus familiares vão perdendo o contato com eles96.  

E por último há aquelas que não recebem visitas, tampouco pertences, esse é o caso de 

Helena (35 anos), Olga (29 anos) e Valentina (25 anos). Existem diferentes explicações para a 

falta de visitas. Há famílias que residem em cidades distintas daquela onde se localiza a unidade 

prisional e não têm condições e/ou não desejam se deslocar até o estabelecimento. Dentre as 

três entrevistadas, essa é a situação de Helena, cuja família mora em Estrela do Sul (município 

localizado na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba), a um pouco mais de 500 

quilômetros da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

Outras famílias, mesmo residindo no mesmo município do estabelecimento prisional, 

não possuem recursos e/ou condições para enviar produtos à prisão e/ou fazer visitas, “algumas 

são dependentes, inclusive, do dinheiro ganho pela presa com o trabalho dentro do cárcere” 

(LAGO, 2014, p. 33).  

E há ainda apenadas que, por abandono de uma das partes, têm poucas ou nenhuma 

relação com pessoas de fora da prisão, Valentina, por exemplo, só conta com o apoio de uma 

tia. A entrevistada disse: “[…] é só a minha tia mesmo que me apoia, mas ela não pode ficar 

vindo aqui sempre, é complicado. Mas ela vai me ajudar quando eu estiver na rua, quando o 

meu pai morreu ela acabou assumindo o lugar dele. O meu pai era a única pessoa que eu tinha 

mesmo” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 63). 

Observa-se que durante o cumprimento da pena privativa de liberdade as mulheres 

vivenciam uma série de rupturas afetivas, conforme já argumentado. As expectativas presentes 

no imaginário social sobre o comportamento feminino (vinculado hegemonicamente às práticas 

maternais) aumenta ainda mais o sofrimento das apenadas, pois o ato delituoso contraria o que 

                                                 
96 Isso ocorre por uma série de motivos, que por conta dos limites desta pesquisa não puderam ser analisados.  
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“se espera de uma mulher”. Os gestos amorosos, cuidadosos e atenciosos tradicionalmente 

atribuídos à elas são vistos como incompatíveis com os delitos (COSTA, 2013, p. 52).  

Nesse sentido, de acordo com Costa (2013), as mulheres privadas de liberdade sofrem 

uma “dupla condenação”: a determinada pelas normas jurídicas penais e a determinada pelas 

normas culturais (Ibidem, p. 66). 

Frente ao exposto, pode-se perguntar: quais são os efeitos dos cursos profissionalizantes 

para as relações intra e extramuros estabelecidas pelas mulheres privadas de liberdade? 

 

RELAÇÕES INTRAMUROS 

As 14 entrevistadas afirmaram que a formação profissional ocasionou mudanças nas 

relações que elas estabelecem no cárcere. Ao descreverem como eram essas relações antes de 

realizarem os cursos, duas situações (extremas) eram recorrentes nos seus relatos: as confusões 

e o silêncio quase absoluto.   

Olga, Célia e Valentina com frequência se desentendiam com as pessoas na unidade. 

“Ficava procurando briga”, “eu era terrível”, “arrumava muita confusão” foram as falas das três 

apenadas, respectivamente (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 25, 56, 63). Elas atribuem esses 

comportamentos à rotina que não incluía nenhuma atividade além de “comer e dormir” (em 

seus termos) e também a um sentimento de revolta por conta do encarceramento. 

Tanto Maria quanto Frida disseram que antes não conversavam com ninguém. Maria 

contou que após a morte da filha, assassinada aos 19 anos na saída de um baile funk, ela ficou 

três meses falando “quase nada”. “Era uma dor muito forte, não conseguia falar, não queria 

falar. Ficava calada” (Ibidem, p. 46). Uma das pedagogas da unidade preocupada com o estado 

da apenada, contou sobre o curso de cabelereiro e perguntou se ela tinha interesse em participar. 

Antes desse trauma, Maria já sofria de depressão, segundo seu relato. 

Frida também disse sofrer dessa doença e afirmou “Eu não tinha nenhuma vontade de 

conversar. Não me abria com ninguém” (Ibidem, p. 70). Embora a privação de liberdade gere, 

por si só, uma retração ao uso da palavra (ONOFRE, JULIÃO, 2013, p. 57), foi possível 

observar no caso das duas interlocutoras um agravamento desse retraimento, causado pelos 

estados de depressão e sofrimentos generalizados. 

As entrevistadas que vivenciavam a primeira situação descrita (de desentendimentos) 

relataram que a partir da formação profissional suas relações mudaram. Valentina disse: “Quem 

me conheceu antes não fala que eu sou a Valentina” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 62). 
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Olga que ao terminar o curso de costura passou a trabalhar na oficina confeccionando bolsas, 

quando perguntada sobre o assunto afirmou: 

 

Mudou muito as relações. Agora eu me dou bem com as pessoas. Antes de estudar e 

trabalhar procurava muita briga, sempre estava de castigo e precisava tomar muitos 

remédios. E hoje, como você está? Pergunto. Diminui o uso de remédios, quase não 

preciso mais. Eu também não posso chegar aqui na oficina dopada, não iria nem 

conseguir trabalhar (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 25). 

  

Quanto às interlocutoras da segunda situação abordada, elas também citaram alterações 

em suas relações, Frida disse: “No início eu chegava e não dizia um ‘bom dia’, não falava com 

as meninas e ainda fechava a cara para a professora, mas aqui fui aprendendo a conversar […] 

Eu mudei, não sou mais aquela pessoa emburrada” (Ibidem, p. 72). A entrevistada no momento 

da pesquisa cumpria pena na unidade há sete anos e cinco meses e falou que a sua relação com 

as agentes de segurança também estava mudando: “Vai limpando um pouco quando elas veem 

que você não é tão fechada” (Ibidem, p. 74).  

Maria além de citar as mudanças nas relações com as colegas de curso e de alojamento, 

com as quais passou a conversar mais, apesar de “ainda gostar de ficar no seu cantinho” (Ibidem, 

p. 48), citou a possibilidade de conhecer e conviver com a professora como algo muito positivo. 

As demais entrevistadas indicaram que a formação profissional promoveu mudanças em 

suas relações intramuros principalmente quanto à convivência entre elas. Célia, por exemplo, 

diz ter aprendido a ser mais paciente (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 58). Laura a “saber 

lidar com as pessoas” (Ibidem, p. 51). Para Rosa o curso “contribuiu para que compreendesse 

mais os outros” (Ibidem, p. 78). Além disso, de maneira geral, as apenadas ressaltaram que o 

tempo na oficina de costura ou no salão significa menos tempo na cela e, segundo elas, “menor 

chance de confusões, fofocas e brigas” (Ibidem, p. 78). 

 

RELAÇÕES EXTRAMUROS 

No que diz respeito as relações das entrevistadas com as pessoas de fora do cárcere, a 

análise fica um pouco comprometida, pois poucas entrevistadas recebem visitas e/ou mantêm 

contato com familiares, amigos e etc., como demonstrado anteriormente. Nesse sentido, 

verificou-se que os efeitos da formação profissional não incidem diretamente nas relações 

extramuros estabelecidas por elas, uma vez que essas são tão frágeis. Porém, pode-se perceber 

que a realização dos cursos pelas apenadas causou uma mudança nas expectativas que os 

familiares têm sobre elas.   
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Dandara de 20 anos ao ser perguntada sobre o assunto, disse: “Mudou mais com a minha 

mãe. Eu contei para ela que estava fazendo o curso e que iria trabalhar. E o que ela achou? 

Questiono. Ela ficou felizona. A felicidade da minha mãe é porque agora eu sei alguma coisa, 

eu me interesso por alguma coisa” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 35).   

O pai de Laura (31 anos) também ficou feliz ao saber que a filha estava participando do 

curso de cabelereiro. “Ele até contou para as minhas amigas”, falou a entrevistada (Ibidem, p. 

53). Para Ana (27 anos) a principal mudança provocada pelo curso de costura em suas relações 

foi o reconhecimento de sua mãe: “Ela acha bom eu fazer alguma coisa aqui dentro, ela gosta 

e já me disse que acha muito importante e que fica mais tranquila” (Ibidem, p. 13).  

Nísia de 36 anos disse que, provavelmente, sua família está se surpreendendo:  

 

Porque eu trabalhava só em casa mesmo, sabe? Nísia falou que está contando sobre o 

trabalho aos poucos, pois só conversa com a sua sogra por meio de cartas. Ela não 

entende tudo assim rápido, sabe? Aí eu vou falando devagar, para ela entender. E 

você? Também está se surpreendendo? Pergunto. Sim, muito. Dona para ser sincera 

esse é o primeiro empurrão que estou tendo na vida  (CADERNO DE CAMPO, 2016, 

p. 32).  

 

O exemplo de Nísia deixa claro o quanto as visitas sociofamiliares fazem falta para as 

apenadas, além dessa questão do contato, durante a entrevista a interlocutora demonstrou uma 

insegurança muito grande acerca de vários aspectos. Mas um de seus principais medos é “[…] 

sair da prisão. Porque ainda não sei como vai ser, tem o preconceito, né? O preconceito com os 

ex-presos” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 33). A seguir tratar-se-á das expectativas de 

futuro das entrevistadas.  

 

4.3 EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Um dos maiores desafios desta pesquisa era levantar “o antes” e o “depois” da realização 

dos cursos, para analisar os efeitos da formação profissional, de acordo com as perspectivas das 

mulheres privadas de liberdade. Sendo assim, durante as entrevistas, era comum (e desejável) 

o “trânsito” entre passado e presente, mas as interlocutoras falavam, principalmente, sobre o 

futuro.  

Segundo Onofre e Julião (2013), para a pessoa privada de liberdade a “relação presente-

passado-futuro futuro é fundamental em qualquer programa educativo” (ONOFRE; JULIÃO, 

2013, p. 55). Busca-se, portanto, entender como essa relação se dá para as entrevistadas. Aqui 

o  “passado” fará referência ao momento que antecedeu o início dos cursos, o “presente” ao da 

realização das entrevistas e o “futuro”, da mesma forma que é compreendido pelas apenadas, 

como o momento posterior àquele dia em que irão sair da prisão.  
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“Como era antes do curso?” Pergunta exaustivamente repetida durante as entrevistas, 

para a qual as respostas também se repetiam: “Era o dia todo na cela. Era muito tempo mesmo 

(CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 22), explicou Olga (29 anos). “Minha rotina era comer, 

dormir e tomar remédio” (Ibidem, p. 63) contou Valentina (25 anos).  

Helena (35 anos) afirma: “Eu só ficava pensando nas coisas, em tristezas, em besteiras. 

A gente chega a pensar em suicídio. Você chegou a pensar nisso? Sim, pensei, muitas vezes” 

(CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 22). Helena pensou e as “marcas” desse pensamento são 

“vistas” nos seus olhos, que se encheram e transbordaram de lágrimas ao falar sobre o assunto. 

Célia (41 anos) contou: “Eu tentei várias vezes, amarrava teresa e queria pular […] Olha aqui 

(me mostrando os pulsos) tentava cortar. Toda semana era isso” (Ibidem, 55). Célia tentou 

suicídio e as “marcas” dessas tentativas estão em seus pulsos com cicatrizes, mas, assim como 

Helena, também estão em seus olhos marejados. 

“E agora, como é?” Essa era a questão feita às interlocutoras para entender o “presente” 

delas. Antônia (36 anos) que trabalha na oficina de costura, respondeu: “Agora fico menos 

tempo na cela e isso é bom” (Ibidem, p. 18). As entrevistadas, em sua maioria, falavam sobre 

isso, as do Presídio Feminino usavam o termo cela e as do Complexo Penitenciário alojamento, 

o que tem a ver com as diferenças de estrutura física dos estabelecimentos.  

As da primeira unidade se referiam a um período de oito horas em média “fora da cela”, 

as da segunda de uma manhã (de 8h às 11h30) “distante do alojamento”. Embora, de início, 

suas falas possam parecer indicar um reducionismo da formação para e no trabalho e do próprio 

trabalho à uma ocupação meramente, observou-se que não se trata disso. Elas estão falando das 

possibilidades de aprenderem, estabelecerem novas relações, ressignificarem suas vidas, entre 

outras, que têm ao “saírem” de um espaço tão limitado como o da cela/alojamento e irem, por 

exemplo, estudar e/ou trabalhar.   

“Agora eu tenho um objetivo de vida”, revelou Fátima (41 anos), ela considera que o 

curso de costura deu a ela “a oportunidade para alcançar alguma coisa” (CADERNO DE 

CAMPO, 2016, p. 29). Frida (29 anos) afirmou: “Hoje vejo que não está tudo perdido, antes eu 

achava que estava” (Ibidem, p. 70).   

“Mas e o futuro?” Na resposta dada por Ana (27 anos) à essa pergunta pode-se verificar 

um dos efeitos da formação profissional para as expectativas das apenadas: “Agora é possível 

pensar no futuro” (Ibidem, p. 12). No mesmo sentido, Rosa (27 anos) disse que passou “a olhar 

pra frente, a ter alguma esperança” (Ibidem, p. 76).  

Observou-se que os cursos de costura e de cabelereiro (re)direcionaram as expectativas 

profissionais das entrevistadas, dentre as sete que realizaram o primeiro, todas afirmaram que 
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desejam trabalhar com costura após sair da unidade. Das que fizeram o segundo, apenas uma 

afirmou que não quer trabalhar e/ou ter um salão: Frida. No Complexo Penitenciário Feminino 

ela trabalhou na oficina de produção de concreto pré-moldado (blocos, meios-fios e etc.) e 

afirmou ter gostado muito.  

Ao consultar as Tabelas 31 e 32 nota-se que antes do cárcere nenhuma das entrevistadas 

desenvolviam atividades diretamente relacionadas aos cursos, mas após realizá-los 13 dentre 

elas afirmam querer trabalhar como costureiras ou cabeleireiras. As expectativas das primeiras 

giravam em torno da possibilidade de comprar uma máquina de costura para trabalhar em casa, 

as das segundas em trabalhar em um salão, ou mesmo, de montar um (contando com a ajuda de 

familiares e amigos).  

As entrevistadas revelam ainda em suas expectativas o desejo de voltar e/ou continuar 

a estudar e cuidar da família, principalmente dos filhos. Helena conta: “Meu sonho é sair daqui, 

trabalhar e continuar os estudos” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 22). Nísia disse: “Não 

vejo a hora de sair daqui e ficar com os meus filhos. Sinto muito a falta deles” (Ibidem, p. 33). 

Observou-se que as demais experiências vivenciadas na prisão, para além do trabalho e 

da educação, também tiveram influência sobre as expectativas de futuro das apenadas, Antônia, 

por exemplo, afirmou: 

Eu quero continuar a costurar e fazer psicologia. A decisão pelo curso de psicologia 

você tomou aqui na unidade? Sim. Eu já achava uma boa profissão, uma profissão 

bonita, mas fui conhecendo a psicóloga, ela foi trabalhando comigo, me ajudando. 

Com os olhos cheios de lágrimas, a entrevistada relata: Quando cheguei aqui me sentia 

muito mal e ainda fui abandonada por meu marido (CADERNO DE CAMPO, 2016, 

p. 19-20).  

 

Diante disso, segundo ela, “o trabalho desenvolvido pela psicóloga foi fundamental. 

Agora eu tenho expectativas. E é por isso que você quer estudar psicologia? Sim, é por isso” 

Idem). Célia pretende cursar assistência social, por conta do que vivencia na prisão e também 

porque um de seus filhos cumpriu medida socioeducativa. “Um dia eu quero chegar em uma 

escola de 5ª a 8ª série e contar a minha história e a do meu filho. Vou poder falar o que eu vivi 

e o que meu filho viveu. Muitos jovens estão entrando para o tráfico sem saber o que é uma 

prisão, quando entrei também não sabia. Eu quero falar para eles o que é” (Ibidem, p. 57). 

Ao olhar para o futuro as entrevistadas que são mães não refletem somente sobre elas 

mesmas, mas sobre os filhos, o que demonstra a importância da maternidade em suas vidas. 

Frida, por exemplo, após sair da prisão quer ensinar para a filha o que aprendeu no curso e “[...] 

quem sabe montar um salão para ela” (Ibidem, p. 75). Maria também pretende trabalhar com a 

filha. Além disso, elas sonham em “terminar de criar os filhos” (Ibidem, p. 51), como Laura, ou 

então ajuda-los no início de suas vidas adulta.  
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Observou-se, porém que é em suas experiências no cárcere que parece estar o parâmetro 

para formarem os filhos. “Eu espero que os meus filhos tenham um futuro diferente do meu, 

que nunca venham para um lugar como esse (refere-se a prisão), disse Frida” (Ibidem, p. 51). 

Segundo Costa (2013) “esse olhar sobre os filhos representa bem a autocrítica com relação ao 

que foi vivenciado no passado, o desejo de mudar e o desejo de se tornar exemplo na formação 

dos deles” (COSTA, 2013, p. 63).  

De acordo com a autora o encarceramento, por si só, proporciona as mulheres outro 

olhar sobre o futuro, normalmente permeado por sentimentos de arrependimento, vergonha e 

medo diante do porvir, isso porque, “já na prisão, passam a sofrer os impactos subjetivos 

produzidos pelo estigma de ser presidiária, além do sofrimento que experimentam no pós-

cárcere, já que não esquecem as marcas do crime e do tempo vivido na prisão” (COSTA, 2013, 

p. 60).  

Os limites desta pesquisa não permitem avaliar os efeitos dos cursos pesquisados para 

as vivências pós-cárcere das entrevistadas, o que implicaria a realização de uma pesquisa 

também com as egressas que tivessem participado da formação profissional. Nesse sentido, 

sugere-se que trabalhos futuros entrevistem tanto as mulheres que estão privadas de liberdade 

quanto as egressas do sistema prisional. A partir disso seria possível entender em que medida 

as expectativas delas são frustradas ou concretizadas e qual é o papel da profissionalização 

nesses processos.  

Se não é possível olvidar que o encarceramento, considerando as experiências de 

abandono afetivo, estigmatização e as várias expressões de violência, repercute de forma direta 

na forma como as mulheres vivenciarão o pós-cárcere (COSTA, 2013, p. 56). Também não se 

pode ignorar que as experiências possibilitadas pelo trabalho e pela educação podem repercutir 

na forma como elas viverão fora dela.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta dissertação objetivou-se analisar a efetividade das políticas e das práticas de 

formação profissional das mulheres privadas de liberdade, instituídas em Minas Gerais, 

especificamente nas unidades prisionais da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

A consecução de tal objetivo implicou, de início, a discussão sobre o surgimento da 

pena privativa de liberdade (concomitante ao advento do modo de produção capitalista) e sua 

consolidação como forma privilegiada de punição. Observou-se que a prisão, historicamente, é 

uma instituição pela qual se controla os trabalhadores com vistas à valorização do capital, 

portanto, enquanto instrumento coercitivo, seu objetivo é muito preciso: manter a ordem social 

burguesa. Posteriormente, buscou-se entender a contradição capital-trabalho no cárcere, o que 

significou considerar a contraditória processualidade do trabalho, que forma e deforma, 

humaniza e coisifica, emancipa e aliena.  

Evidenciou-se a coexistência dos processos de exploração econômica e de opressão 

sexual que sofrem as mulheres, a luta de classes e a luta de sexos exprimem-se continuamente 

na produção e na reprodução. Ademais, ao tratar sobre as privadas de liberdade foi preciso 

considerar ainda os efeitos nefastos do encarceramento em suas vidas (muitas já marcadas pelo 

histórico de violência física, sexual e psicológica), tais como: o abandono afetivo, a suspensão 

(por vezes definitiva) do direito à maternidade, o adoecimento, a estigmatização, entre outros.  

Foi realizada uma análise das políticas de trabalho e educação executadas no sistema 

prisional e, de modo mais específico, nas unidades investigadas. No Complexo Penitenciário 

Feminino, verificou-se que o percentual de presas estudando em relação à população total do 

estabelecimento é de 29,1%  e o de presas trabalhando é 52,3%. Já no Presídio Feminino esses 

percentuais são de 63,7% e 62,9%, respectivamente.  

Embora, os números sejam superiores a média do estado de Minas Gerais, de 12,5% da 

população prisional em atividades educacionais e de 15% trabalhando (dados relativos a 

dezembro de 2014, os últimos disponibilizados), não se pode afirmar que as políticas sejam 

efetivas, pois a oferta dessas atividades deve atender a totalidade da demanda, uma vez que a 

educação trata-se de um direito e o trabalho de um dever social. Também foi possível observar 

que as políticas de formação profissional das pessoas privadas de liberdade caracterizam-se 

pela fragmentação e descontinuidade, haja vista, por exemplo, que não foi possível pesquisar 

uma mesma política e/ou programa em duas unidades prisionais distintas, apesar dessas duas 

se situarem na RMBH.  
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Não obstante, as práticas formativas pesquisadas apresentam resultados nas dimensões 

educacionais/profissionais, sociais e pessoais das apenadas. Os efeitos dos cursos de costura e 

de cabeleireiro puderam ser identificados quando as entrevistadas falaram sobre o processo de 

profissionalização, da importância que atribuem ao mesmo, das aprendizagens propiciadas por 

esse e de seu significado para a vida pessoal delas.  

Além disso, as interlocutoras da pesquisa mencionaram mudanças, a partir da formação 

profissional, nas relações que estabelecem com pessoas intra e extramuros (embora essa seja 

mais limitada). Elas também demonstraram como a realização do curso foi fundamental para a 

formulação de suas expectativas de futuro. Frente ao exposto, pode-se observar a efetividade 

da formação profissional para as entrevistadas.  

Considerou-se que o objetivo proposto inicialmente foi alcançado. No entanto, alguns 

limites deste trabalho podem ser destacados, o primeiro está relacionado ao fato da análise  

centrar-se unicamente no ponto de vista das alunas e egressas dos cursos, indiscutivelmente 

suas perspectivas são importantíssimas, mas ter outras “vozes” na dissertação, como as da 

professora, das agentes de segurança, entre outras profissionais, também seria interessante. O 

segundo refere-se ao fato de não ter sido possível, com as condições de realização desta 

pesquisa, entrevistar as apenadas que não participaram dos cursos profissionalizantes, o que 

ajudaria a entender melhor os efeitos dos mesmos. Sugere-se ainda que estudos futuros tenham 

como interlocutoras, além das mulheres privadas de liberdade, as egressas do sistema prisional.  

Pode-se perceber também que nem todas as perguntas feitas nesta dissertação foram 

“respondidas”, ainda não se sabe quanta história cabe em uma lágrima e nem quantas lágrimas 

tiveram na história de Olga. Ainda não se sabe se dará tempo para Frida “ser mãe” e se no fim 

de semana enfim Valentina irá receber a visita de sua tia. Também não se sabe o que Nísia vai 

fazer com o seu medo de sair da prisão.  

“Será que pesquisar é isso? Você segue por um caminho com as suas questões […] Mas 

ao retornar exatamente pelo caminho que há pouco havia feito, percebe que ele já não é mais o 

mesmo, os passos não te levaram para perto das ‘respostas’ e sim te aproximaram de novas 

perguntas” (CADERNO DE CAMPO, 2016, p. 39).  

É chegada a hora de revelar as nuances em torno da escolha dos nomes fictícios. Olga, 

assim como Benário, perdeu completamente o contato com o filho97 quando estava presa. Se o 

                                                 
97 No caso de Olga Benário foi a filha: Anita Leocádia Prestes.  
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fim da história de Benário é conhecido98 o de Olga não é. Após sair da prisão ela reencontrará 

o filho?  

Célia, assim como a Sanchéz que era a guardiã da história da guerrilha, escreve sobre o 

dia-a-dia na prisão. Maria assim como tantas outras Marias desse país, assim como a Maria da 

Penha, sofria reiteradamente violência física dentro de casa, até que um dia “se cansou”.  

Assim como uma poesia de Neruda, espera-se que esta dissertação sirva de espada e de 

lenço às mulheres privadas de liberdade, “para secar o suor de suas grandes dores e para dar-

lhes uma arma na luta pelo pão” (NERUDA, 1984). Se já na página 22 esse desejo foi expresso, 

nas mais de 120 posteriores, a cada palavra escrita ele se tornava mais forte. Que as mais de 49 

mil palavras deste trabalho tenham alguma serventia para a(s) luta(s) de Antônia(s), Carolina(s), 

Fátima(s), Helena(s), Laura(s), Maria(s) e Valentina(s), de Ana (Montenegro), Célia (Sánchez), 

Dandara (dos Palmares), Frida (Kahlo), Nísia (Floresta), Olga (Benário) e Rosa (Luxemburgo). 

Preciso admitir, no entanto, que não encontrei nestas mais de 160 páginas qualquer 

palavra que pudesse ser dita àquela apenada  […] Não me lembro do seu nome e não conseguiria 

reconhecer o seu rosto se voltasse a vê-lo, mas as suas palavras… Suas palavras ressoam em 

minha memória: “Aqui nós usamos miolo de pão como absorvente”. Tal como no dia em que a 

ouvi dizendo isso, ainda hoje continuo sem palavras, mas não desistirei… Escreverei até que as 

palavras possam romper com o silêncio.

                                                 
98 Mesmo grávida Olga Benário foi deportada para a Alemanha nazista. Em um campo de concentração deu luz à 

filha, Anita Leocádia Prestes. Após campanha internacional por sua libertação, Anita foi entregue a avó paterna 

(Dona Leocádia). Olga continuou presa e em 1942 foi executada com mais 200 mulheres em uma câmara de gás. 

(Disponível em: <https://www.ebiografia.com/olga_benario/ > Acesso em: 20 jan. 2017)  
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Penitenciária Estadual de Ponta Grossa 

Joslene Eidam Zanin 
Rita de Cássia da 

Silva Oliveira 
2008 Dissertação 

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa 
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 TÍTULO AUTOR ORIENTADOR ANO TIPO INSTITUIÇÃO 

22  
Educação entre grades: um estudo sobre a 

educação penitenciária do Amapá 

Almiro Alves de 

Abreu 
Luiz Bezerra Neto 2008 Dissertação 

Universidade Federal de 

São Carlos 

23  

A política de educação de jovens e adultos em 

regimes de privação da liberdade no estado de São 

Paulo 

Fábio Aparecido 

Moreira 
Roberto da Silva 2008 Dissertação Universidade de São Paulo 

24  

Nas trilhas do fazer e do saber a possibilidade de 

ser: os caminhos do trabalho e da educação na 

prisão 

Luciana Maria de 

Almeida  

Maria Margarida 

Machado 
2009 Dissertação 

Universidade Federal de 

Goiás  

25  

O processo de normalização do comportamento 

social em Curitiba: educação e trabalho na 

Penitenciária do Ahú, primeira metade do Século 

XX 

Maria Helena Pupo 

Silveira 

Marcus Levy Albino 

Bencostta 
2009 Tese 

Universidade Federal do 

Paraná  

26  

Políticas públicas de educação nos presídios: o 

papel do pedagogo em espaços não-escolares 

como agente de transformação social 

Jussara Resende 

Costa Santos 

Clélia de Freitas 

Capanema 
2009 Dissertação 

Universidade Católica de 

Brasília 

27  

Políticas públicas educacionais no âmbito do 

sistema penitenciário: aplicações no processo de 

(re)inserção social do apenado 

Jehu Vieira Serrado 

Júnior 

Cristiano Amaral 

Garboggini Di 

Giorgi 

2009 Dissertação 

Universidade Est. Paulista 

Júlio de Mesquita Filho/Pr. 

Prudente 

28  

Relações entre a professora de música e os alunos-

presidiários: um estudo de caso etnográfico em 

Santa Maria/RS 

Maria Augusta dos 

Santos Medeiros 

Ana Lúcia de 

Marques e Louro-

Hettwer 

2009 Dissertação 
Universidade Federal de 

Santa Maria  

29  
A escola nas prisões paulistas: a fala do monitor 

preso 

José Adão Neres de 

Jesus 

Hélio Iveson Passos 

Medrado 
2010 Dissertação Universidade de Sorocaba 

30  

Para além do cárcere: o significado reeducativo da 

pena privativa de liberdade em uma instituição 

penal para mulheres em São Luís 

Sheila Cristina 

Rocha Coelho 

Iran de Maria Leitão 

Nunes 
2010 Dissertação 

Universidade Federal do 

Maranhão 
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 TÍTULO AUTOR ORIENTADOR ANO TIPO INSTITUIÇÃO 

31  
A mulher presa, sonhos e frustrações: a escola no 

sistema carcerário 

Maria Júlia Silva de 

Oliveira 
Paolo Nosella 2010 Dissertação 

Universidade Nove de 

Julho 

32  
A educação como forma de diminuição da 

reincidência e ressocialização dos detentos 

Fábio Jacyntho 

Sorge 

Renato Kraide 

Soffner 
2010 Dissertação 

Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo 

33  
A educação como estratégia de interrupção de 

reincidência criminal: um projeto realizado 

Alexandre de 

Andrade 

Mascarenhas 

Clélia de Freitas 

Capanema 
2010 Dissertação 

Universidade Católica de 

Brasília 

34  
Escola e prisão: paralelo político-institucional no 

Rio Grande do Sul (2007-2009) 

Henrique José da 

Rocha 

Rosimar Serena 

Siqueira Esquinsani 
2010 Dissertação 

Universidade de Passo 

Fundo 

35  

A prática da leitura em uma escola prisional: 

contribuição para reinserção social de indivíduos 

privados de liberdade 

Valéria Regina 

Beltrão dos Santos 

Dias 

Pedro Benjamim 

Carvalho e Silva 

Garcia 

2010 Dissertação 
Universidade Católica de 

Petrópolis 

36  
Por um céu inteiro: crianças, educação e sistema 

prisional 

Cláudia Regina de 

Oliveira Vaz Torres 

Tereza Cristina 

Pereira Carvalho 

Fagundes 

2010 Tese 
Universidade Federal da 

Bahia  

37  

O trabalho de professores/as em “um espaço de 

privação de liberdade”: necessidades de formação 

continuada 

Andréa Rettig 

Nakayama 

Maria Hermínia 

Lage Fernandes 

Laffin  

2011 Dissertação 
Universidade Federal de 

Santa Catarina 

38  

Escritas encarceradas: representações do universo 

prisional feminino nas páginas do jornal da 

Penitenciária Talavera Bruce 

Daiane de Oliveira 

Tavares 

Ana Chrystina 

Venancio Mignot 
2011 Dissertação 

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro  

39  
A educação por trás das grades: uma possibilidade 

de (res)socialização 

Márcia Schlemper 

Wernke 

Maria de Lourdes 

Pinto de Almeida 
2011 Dissertação 

Universidade do Planalto 

Catarinense 

40  

A política de ressocialização no Brasil: 

instrumento de reintegração ou de exclusão 

social? 

Glaydson Alves da 

Silva Santiago 

Wilson Honorato 

Aragão 
2011 Dissertação 

Universidade Federal da 

Paraíba/João Pessoa 
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41  
Um mundo dentro de outro mundo: educação 

prisional no estado de Pernambuco 

Francisco Carlos de 

Figueiredo Mendes  

Flávio Henrique 

Albert Brayner 
2011 Dissertação 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

42  

Avaliação diagnóstica da oferta educacional no 

sistema prisional brasileiro: identificando 

dificuldades e potencialidades 

Gerlan Oliveira da 

Silva 

Wagner Bandeira 

Andriola 
2011 Dissertação 

Universidade Federal do 

Ceará 

43  
Por trás dos muros: educação, juvenilização e 

racialização nas prisões de Pernambuco 

Euclides Ferreira da 

Costa  

Alexandre Simão de 

Freitas 
2011 Dissertação 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

44  
Educação prisional no estado de São Paulo: 

passado, presente e futuro 

Thaís Barbosa 

Passos 
Stela Miller 2012 Dissertação 

Universidade Est. Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/Marília 

45  
Para cada pé, um sapato!? A educação como uma 

das formas para reinserir o preso na sociedade 

José Marcelo 

Conceição Silva 

Wilson Roberto de 

Mattos  
2012 Dissertação 

Universidade do Estado da 

Bahia 

46  

Educação de Jovens e Adultos privados de 

liberdade e o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens em unidades penais do Estado do Rio de 

Janeiro 

Alexandre da Silva 

Aguiar 

Leôncio José Gomes 

Soares 
2012 Tese 

Universidade Federal de 

Minas Gerais  

47  

Para além das celas de aula: a educação escolar no 

contexto prisional à luz das representações dos 

presos da Penitenciária de Uberlândia - Minas 

Gerais 

Carolina Bessa 

Ferreira de Oliveira 

Gabriel Humberto 

Munoz Palafox 
2012 Dissertação 

Universidade Federal de 

Uberlândia 

48  

Cultura escolar em prisões distintas: contrastes e 

semelhanças entre a escola no presídio e a escola 

na APAC  

Alessandra dos 

Santos Vale 

Wanderley Cardoso 

de Oliveira 
2012 Dissertação 

Universidade Federal de 

São João Del-Rei 

49  O exercício da docência entre as grades: reflexões 

sobre a prática de educadores do sistema prisional 

do estado de São Paulo 

Camila Cardoso 

Menotti 

Elenice Maria 

Cammarosano Onofre 
2013 Dissertação 

Universidade Federal de 

São Carlos 
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 TÍTULO AUTOR ORIENTADOR ANO TIPO INSTITUIÇÃO 

50  Direito e desafios: a educação no ambiente 

prisional 

Karina Camargo 

Boaretto 
Nelma Baldin 2013 Dissertação 

Universidade da Região de 

Joinville 

51  Políticas públicas internacionais e nacionais para a 

educação em estabelecimentos penais a partir de 

1990: regulação social no contexto da crise 

estrutural do capital 

Daiane Leticia 

Boiago 

Amélia Kimiko 

Noma 
2013 Dissertação 

Universidade Estadual de 

Maringá 

52  Educação de mulheres e jovens privadas de 

liberdade: um estudo de abordagem etnográfica 

Sandra Maciel de 

Almeida 

Carmen Lúcia 

Guimaraes de Mattos 
2013 Tese 

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro 

53  Tecendo fios nos espaços e tempos da escola na 

prisão 

Priscila Ribeiro 

Gomes 

Maria do Carmo 

Martins 
2013 Tese 

Universidade Estadual de 

Campinas 

54  PROEJA FIC/fundamental no IFRN-Campus 

Mossoró: das intenções declaradas ao 

funcionamento de um curso em espaço prisional 

Ana Lucia Pascoal 

Diniz 

Dante Henrique 

Moura 
2014 Dissertação 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

55  Aproveitando brechas: experiência com cinema em 

escolas prisionais do Rio de Janeiro. 

Vanusa Maria de 

Melo 
Rosalia Maria Duarte 2014 Dissertação 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro 

56  A utilização das TIC no ensino de física: uma 

experiência no sistema prisional em Santa 

Maria/RS 

Francis Jesse 

Centenaro 

Rosane Carneiro 

Sarturi 
2014 Dissertação 

Universidade Federal de 

Santa Maria 

57  Percepções étnico-raciais de estudantes em 

Situação de Restrição e Privação de Liberdade no 

Rio de Janeiro 

Marcelo da Cunha 

Sales 
Sandra Regina Sales 2014 Dissertação 

Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro 

58  Entre a cela e a sala de aula: um estudo sobre 

experiências educacionais de educadores presos no 

sistema prisional paulista 

Odair Franca de 

Carvalho 
Selva Guimaraes 2014 Tese 

Universidade Federal de 

Uberlândia 
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59  
Reincidentes da Penitenciária de Benguela: prisão 

e história em Angola 

António 

Kadrenguengue 

Jololo da Silva 

Jane Paiva 2014 Dissertação 
Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro 

60  Educação política e as TIC nos fóruns de EJA do 

Brasil: práticas e desafios nos casos do Distrito 

Federal e de Goiás 

Meire Cristina Cunha 
Carlos Alberto Lopes 

de Sousa 
2014 Dissertação Universidade de Brasília 

61  ... “É o seguinte, na prisão a gente aprende coisa 

boa e coisa ruim!”: Interfaces das aprendizagens 

biográficas (re)construídas na prisão e os desafios e 

dilemas pós-prisionais enfrentados por egressas e 

reincidentes do sistema penitenciário paraibano 

Helen Halinne 

Rodrigues de Lucena 

Timothy Denis 

Ireland 
2014 Tese 

Universidade Federal da 

Paraíba 

62  Trabalho e política de qualificação profissional do 

sistema prisional: um estudo contextualizado no 

Presídio Helena Maria da Conceição de 

Ituiutaba/MG e nas Associações de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APACS) de Ituiutaba 

e Itaúna/MG 

Camila Maximiano 

Miranda 

Robson Luiz de 

Franca 
2014 Tese 

Universidade Federal de 

Uberlândia 

63  Primeira escola prisional do Ceará: a avaliação da 

aprendizagem dos alunos privados de liberdade. 

Carla Poennia 

Gadelha Soares 
Tania Vicente Viana 2015 Dissertação 

Universidade Federal do 

Ceará 

64  Educação, escola e prisão: o “espaço de voz” de 

educandos do Centro de Ressocialização De Rio 

Claro/SP 

Aline Campos 
Elenice Maria 

Cammarosano Onofre 
2015 Dissertação 

Universidade Federal de 

São Carlos 

65  A formação do pedagogo para atuar no sistema 

penitenciário 

Silvana Barbosa de 

Oliveira 

Pura Lucia Oliver 

Martins 
2015 Dissertação 

Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná 

66  A política educacional do PROEJA: limites e 

possibilidades do PROEJA FIC para a formação 

dos detentos da Penitenciária de Uberaba/MG 

Giselle Abreu de 

Oliveira 

Gabriel Humberto 

Munoz Palafox 
2015 Dissertação 

Universidade Federal de 

Uberlândia  
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67  Educação escolar como direito: a escolarização do 

preso no sistema prisional paulista 

Rogério Queiroz dos 

Santos 
Júlio Gomes Almeida 2015 Dissertação Universidade de São Paulo 
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APÊNDICE B- QUADRO DE TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE TRABALHO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS PRISÕES (TODAS AS ÁREAS DO 

CONHECIMENTO, EXCETO EDUCAÇÃO) 

 TÍTULO AUTOR ORIENTADOR ANO 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

CAPES/CNPQ 

TIPO INSTITUIÇÃO 

1  

Trabalho e ressocialização do homem 

encarcerado no Presídio de Nossa Senhora da 

Glória - SE  

Tereza Caroline 

de Ávila Carvalho 

Maria Augusta 

Mundim Vargas 
2005 Ciência Política Dissertação 

Universidade 

Federal de Sergipe 

2  

As grades e a educação: uma análise sobre a 

realidade educacional em dois presídios da 

Região Sul do Rio Grande do Sul                                        

Raquel Couto 

Moreira 

Luiz Antônio 

Bogo Chies 
2011 Ciência Política Dissertação 

Universidade 

Católica de Pelotas  

3  

Trabalho prisional e vulnerabilidade social: 

impactos na vida dos egressos do sistema 

carcerário em dois extremos do Brasil  

Otávio Luís 

Siqueira Couto 

Luiz Antônio 

Bogo Chies 
2011 Ciência Política Dissertação 

Universidade 

Católica de Pelotas  

4  

Capacitação profissional do detento do sistema 

penitenciário do estado do Ceará: possibilidade 

de adaptação dos Centros Vocacionais 

Tecnológicos - CTVs nos estabelecimentos 

penais visando habilitar o egresso para o 

mercado de trabalho 

Leandro Duarte 

Vasques 

George Browne 

do Rêgo 
2002 Direito Dissertação 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

5  
O trabalho prisional: o objetivo inalcançado da 

ressocialização do condenado  

Ilton Aparecido 

de Assis 

Ela Wiecko 

Volkmer de 

Castilho 

2003 Direito Dissertação 
Universidade de 

Brasília  

6  Da obrigatoriedade do trabalho do condenado 

Tarcísio Maciel 

Chaves de 

Mendonça 

Sheila Jorge 

Selim de Sales 
2004 Direito Dissertação 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais  
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 TÍTULO AUTOR ORIENTADOR ANO 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

CAPES/CNPQ 

TIPO INSTITUIÇÃO 

7  

Trabalho e pena: o desvelamento do discurso 

crítico pela Penitenciária Industrial de 

Guarapuava 

Elizania Caldas 

Faria 

Aldacy Rachid 

Coutinho 
2008 Direito Dissertação 

Universidade 

Federal do Paraná  

8  
Trabalho penitenciário: uma análise sob a 

perspectiva justrabalhista  
Sâmara Eller Rios 

Antonio Álvares 

da Silva 
2009 Direito Dissertação 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais  

9  

A profissionalização dos apenados por meio da 

Educação a Distância como contribuição ao 

mercado de trabalho: o caso da Penitenciária de 

Florianópolis/SC 

Roberto Vidal 

Fonseca 

Silvio Serafim da 

Luz Filho 
2011 Engenharia Dissertação 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

10  
A qualificação profissional de encarcerados da 

Colônia Penal Agroindustrial do Paraná  
José Luiz Koliski 

Mário Lopes 

Amorim  
2015 Interdisciplinar Dissertação 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

11  

Nos difíceis caminhos da liberdade: estudo 

sobre o papel do trabalho na vida de egressos 

do sistema prisional 

Paulo Cesar 

Seron 
Leny Sato 2009 Psicologia Tese 

Universidade de São 

Paulo 

12  

O trabalho e seus sentidos para egressos do 

sistema prisional: estudo de uma experiência de 

reinserção no mercado formal de trabalho 

Isadora D´Avila 

Toledo 

Valeria Heloisa 

Kemp 
2012 Psicologia Dissertação 

Universidade 

Federal de São João 

Del Rei 

13  
Prisão e trabalho: seu significado entre 

mulheres de uma unidade prisional 

Sandra 

Constancio Nunes 

de Lima 

Sebastiana 

Rodrigues de 

Brito 

1996 Serviço Social Dissertação 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro 
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 TÍTULO AUTOR ORIENTADOR ANO 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

CAPES/CNPQ 

TIPO INSTITUIÇÃO 

14  
Trabalho penitenciário no limiar do século 

XXI: prática de inclusão ou exclusão social? 

Patrícia Cordeiro 

de Vasconcelos 

Maria Bernadete 

Ferreira de 

Macêdo 

2001 Serviço Social Dissertação 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

15  
Trabalho penitenciário: dos fios que tecem o 

discurso 

Yara Amorim 

Souza Leão 

Maria Vírginia 

Borges Amaral 
2003 Serviço Social Dissertação 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

16  
O trabalho do apenado e o processo de 

reinserção no mercado de trabalho 

Hilderline 

Câmara de 

Oliveira 

Denise Camara de 

Carvalho 
2004 Serviço Social Dissertação 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte  

17  
Ressocialização ou controle social? Uma 

análise do trabalho carcerário 

André Luiz 

Augusto da Silva 

Maria Alexandra 

da Silva Monteiro 

Mustafá 

2006 Serviço Social Dissertação 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

18  

O trabalho como processo de inclusão social do 

reeducando na Superintendência do Sistema de 

Execução Penal (SUSEPE) 

Meireneuza Melo 

Duque 

Eleusa Bilemjian 

Ribeiro 
2010 Serviço Social Dissertação 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de Goiás  

19  

Trabalho, código, gratidão e reciprocidade na 

prisão: um estudo de caso na Penitenciária 

Estadual de Parnamirim, no estado do Rio 

Grande do Norte 

Hélio Luiz 

Fonseca Moreira 

Violeta 

Refkalefsky 

Loureiro 

2008 Sociologia Tese 
Universidade 

Federal do Pará  

20  

“Trabalhador” ou “bandido”? A construção e o 

conflito de identidades na Penitenciária 

Industrial Regional de Sobral, Ceará  

Nelydélia Kelene 

França de Sousa 
Cesar Barreira 2008 Sociologia Dissertação 

Universidade 

Federal do Ceará 

21  
Ressocialização através da educação e do 

trabalho no sistema penitenciário brasileiro 

Elionaldo 

Fernandes Julião 

Jose Ignácio Cano 

Gestoso 
2009 Sociologia Tese 

Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro 
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 TÍTULO AUTOR ORIENTADOR ANO 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

CAPES/CNPQ 

TIPO INSTITUIÇÃO 

22  

O tempo como pena e o trabalho como prêmio: 

o cotidiano dos presos da Penitenciária 

Industrial Regional de Sobral (PIRS) 

Robson Augusto 

Mata de Carvalho 

Maria Neyara de 

Oliveira Araújo 
2009 Sociologia Dissertação 

Universidade 

Federal do Ceará 

23  
Escola e vida no cárcere: uma etnografia no 

Presídio Regional de Santa Maria 

Alessandra Alfaro 

Bastos 

Ceres Karam 

Brum 
2012 Sociologia Dissertação 

Universidade 

Federal de Santa 

Maria 
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a),  da pesquisa “A EFETIVIDADE DAS 

POLÍTICAS E DAS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS MULHERES PRESAS”, desenvolvida no 

âmbito do Mestrado em Educação. O objetivo da pesquisa é analisar a efetividade das políticas e das 

práticas de formação profissional das mulheres presas, instituídas no contexto prisional de Minas Gerais, 

especificamente nas unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

A sua participação consistirá em responder a uma entrevista com questões relativas às suas 

concepções sobre a oferta de formação profissional no cárcere. O local e o horário da entrevista serão 

combinados com você, respeitando sua disponibilidade e preferência. Você poderá se recusar a 

participar da pesquisa, ou retirar esse consentimento a qualquer momento, sem penalização alguma. 

As informações fornecidas durante a entrevista serão tratadas confidencialmente, assegurando o 

sigilo de sua participação. Os dados serão utilizados para fins estritamente acadêmicos (elaboração da 

dissertação e produção de publicações científicas).  

Esclarecemos que você não terá nenhum custo com a participação na pesquisa. Os riscos 

decorrentes de sua participação são mínimos. Os possíveis desconfortos serão reduzidos pelos 

pesquisadores através de medidas como: respeito a sua opinião, dar-lhe a faculdade de responder 

somente as questões a que se dispor e garantia de seu anonimato, ao utilizarmos um nome fictício.  

Informamos ainda que o benefício em participar da pesquisa é abrangente, visto que os seus 

resultados poderão contribuir para a análise/avaliação da efetividade da oferta de formação profissional 

nas prisões. Os resultados da pesquisa poderão ser consultados na dissertação que estará disponível a 

partir de março de 2017. 

Caso concorde em participar da pesquisa, você receberá uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Em caso de dúvidas, poderá entrar em contato com os pesquisadores 

responsáveis: Fernando Selmar Rocha Fidalgo - fernandos@ufmg.br - (31) 3409-6160 e Yara Elizabeth 

Alves -yaraealves@gmail.com - (31) 3638-5545 ou (31) 99165-6926.  

Dúvidas referentes a questões éticas poderão ser esclarecidas diretamente com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pelo telefone (31) 3409-4592, 

ou pelo endereço: Avenida Antônio Carlos, nº 6.627 - Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 2005 

- Campus Pampulha, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.270-901, ou ainda pelo correio eletrônico e-mail: 

coep@prpq.ufmg.br.  

AUTORIZAÇÃO 

Eu,______________________________________________________________________________, 

portador da Carteira de Identidade nº:_____________________________, informo que fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa e seus procedimentos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Declaro que concordo em participar da pesquisa “A 

EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS E DAS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS MULHERES PRESAS”, 

como entrevistado(a). Foi-me garantido o sigilo das informações prestadas e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem penalização alguma. 

 

___________________________, _____de _______________ de 2016. 
(local)                       (dia)                 (mês) 

 

________________________________________________ 
(Assinatura) 

Agradecemos a participação. 

 

Fernando Selmar Rocha Fidalgo (Pesquisador Responsável):__________________________________ 

Yara Elizabeth Alves (Pesquisadora Corresponsável):_______________________________________ 



145 

APÊNDICE D - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ENVIO DA PESQUISA À DEP (SAPE/SEDS-

MG) 
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APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS E DAS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS 

MULHERES PRESAS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

INÍCIO: Apresentação da proposta de pesquisa, leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e esclarecimentos. 

 

1. PERFIL 

Nome: 

Idade: 

Nível de escolaridade: 

Estado civil: 

Filhos:  

Município em que reside a família: 

Recebe visitas (frequência):  

Tempo em que está na unidade:  

Tempo total de condenação:  

Trabalho anterior ao cárcere: 

Atividade(s) que participa na unidade prisional: 

Curso(s) de formação profissional que realizou ou está realizando: 

Período de realização do curso: 

 

2. PRÁTICAS FORMATIVAS NAS UNIDADES PRISIONAIS 

 Conte-me sobre como foi ou está sendo participar da(s) práticas(s) de formação 

(laborativas e educacionais) na unidade. 

 O que o trabalho significa para você? E a educação? Considera que há uma relação entre 

trabalho e educação? 

 O que a formação profissional representou/representa para você? 

 Você pretende continuar os estudos e/ou trabalhar na área do curso? 

 O que você aprendeu ou está aprendendo especificamente na unidade? 

 

3. EFETIVIDADE DAS PRÁTICAS FORMATIVAS 

 Como era a sua vida (rotina, atividades, relações) na unidade antes de iniciar o curso? 

E agora, como é?  

 Você considera que a participação no(s) curso(s) de formação profissional ocasionou 

mudanças em sua vida? Quais?  

 Como você considera que a formação profissional contribuiu e/ou poderá contribuir 

para: 
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 Aprendizagem profissional 

 Relações intramuros (na unidade) e extramuros (com os familiares, por exemplo) 

 Inserção no mercado de trabalho 

 Expectativas de futuro 

 Em qual outro aspecto a formação profissional contribuiu e/ou contribuirá? 

 Qual é a sua avaliação sobre o curso de formação profissional que realizou ou está 

realizando? (A infraestrutura, os materiais didáticos, o conteúdo e etc. atenderam as 

suas necessidades?). 
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ANEXOS  

ANEXO A- BIOGRAFIAS 

 
Ana Montenegro 

Nascida em 13 de abril de 1915, em Quixeramobim (CE), Ana 

Montenegro estudou Letras e Direito na UFRJ e depois se radicou na 

Bahia. Participou desde muito jovem de iniciativas promovidas pelo 

movimento de esquerda. Filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) em 1944. Grande ativista do Movimento de Mulheres foi 

fundadora da União Democrática de Mulheres da Bahia (1945), onde 

atuou até 1964, quando se exilou. 

Também participou da fundação da Federação Brasileira de Mulheres – 

organização ligada ao PCB; da Liga Feminina da Guanabara, criada em 1959; e do Comitê Feminino 

Pró-Democracia.  

Dentro do PCB, participou da Frente Nacionalista Feminista desde meados dos anos 50 até o golpe 

militar em 1964. Foi a primeira mulher a ser exilada, passando a residir no México de onde seguiu 

para a Europa. De 1964 a 1979 foi membro da Comissão da América Latina pela Federação 

Democrática Internacional de Mulheres. 

Com a democratização do Brasil, volta do exílio e passa a residir em Salvador, reintegrando-se à luta 

feminista e, como ativa militante, foi convidada a participar do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (1985-1989). 

Foi assessora da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção baiana, atuando em defesa dos Direitos 

Humanos e membro do Fórum de Mulheres de Salvador. Na década de 80 escreveu “Ser ou não ser 

feminista”, “Mulheres – participação nas lutas populares”, “Uma história de lutas” e “Tempo de 

Exílio”. 

Ana Montenegro foi a primeira mulher exilada quando os militares assumiram o comando do País. 

Quarenta e um anos depois foi lembrada e indicada ao Prêmio Nobel da Paz 2005, junto com mais 

999 mulheres. Militante comunista desde 1944, ativista do movimento das mulheres, amante das 

letras, jornalista e advogada, Ana participou de diversos movimentos sociais. 

Durante as seis décadas de militância, Ana Lima Carmo, seu nome verdadeiro, conheceu 

personalidades políticas importantes da esquerda mundial, como Fidel Castro, Che Guevara e 

Amílcar Cabral, dirigente do Partido da Independência de Guiné e Cabo Verde assassinado a mando 

de portugueses colonialistas. O sobrenome Montenegro surge da assinatura que usa nos trabalhos 

jornalísticos que realiza principalmente em meios de comunicações ligados ao Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). Entre os anos de 1944 e 1947, pôde atuar diretamente com as palavras, 

quando trabalhou nos periódicos “O Momento” e “Seiva”, ambos editados em Salvador. Teve 

participação na criação do jornal “Momento Feminino”, editado em 1947 pelo movimento de 

mulheres comunistas e colaborou com jornais cariocas, como “Correio da Manhã” e “Imprensa 

Popular”. 

A grande influência e amizade de Ana Montenegro foi o líder comunista Carlos Marighella. Foi ele 

quem indicou o exílio dela quando os militares assumiram o comando em 1964. Para assegurar sua 

integridade física, parte do Brasil para o México. Depois passou por Cuba, onde conheceu os 

principais líderes da revolução socialista. Da ilha de Fidel, partiu para a Europa e se instalou na 

Alemanha Oriental, onde passou a maior parte dos 15 anos de exílio. 

De 1964 a 1979 fez parte da Comissão da América Latina pela Federação Democrática Internacional 

das Mulheres. Com a anistia brasileira em 1979, Ana retorna ao Brasil e se instala em Salvador, 

integrando a direção do PCB e lutando pelos direitos humanos e da mulher. Mesmo com o fim da 
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antiga União Soviética, Ana não se abalou e manteve seus conceitos. Teve importante participação 

no Movimento Nacional em Defesa do PCB, e permaneceu no partido até seu falecimento, em 2006. 

Disponível em: <https://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=123:ana-

montenegro-sinonimo-de-mulher-e-comunismo&catid=6:memoria-pcb> Acesso em: 13 jan. 2017 

 

 

Célia Sanchéz 

Seu nome está nas ruas, nas praças, escolas e, principalmente em 

inúmeras meninas que, em todo o país, levam seu nome, numa 

homenagem das suas mães à heroína do povo cubano. 

Ela, que amava a natureza, cultivava belos jardins floridos, foi 

denominada por Fidel como “A flor mais autóctone da revolução”. 

Celia Sánchez Manduley, fundadora e dirigente do Movimento 26 de 

Julho na Província do Oriente, nasceu no dia 9 de maio de 1920, na 

localidade de Media Luna, Província Oriental de Cuba. Foi uma dos(as) 

nove filhos (as) de doutor Manuel Sánchez e Acácia Manduley. Seu pai 

era médico e atendia os camponeses com muita eficiência e solicitude; era muito querido na região. 

Pertencia ao Partido do Povo Cubano, mais conhecido como Partido Ortodoxo. Ainda adolescente, 

Célia ingressou no setor jovem do Partido ao qual pertencia Fidel Castro, então estudante de Direito 

em Havana. 

Como o Partido era de tipo populista, combatia a corrupção e as multinacionais, mas era limitado 

pela ideologia pequeno-burguesa, Fidel procurou organizar à parte a Juventude, em defesa de uma 

linha revolucionária, voltada para os interesses dos camponeses e dos pobres, guiado pelo marxismo 

e pela pensamento de José Marti. 

Disponível em: <http://averdade.org.br/2011/09/celia-sanchez-a-flor-mais-autoctone-da-

revolucao/> Acesso em: 13 jan. 2017 

 

 

Dandara dos Palmares 

Guerreira do período colonial do Brasil, Dandara foi esposa de Zumbi, 

líder daquele que foi o maior quilombo das Américas: o Quilombo dos 

Palmares. Com ele, Dandara teve três filhos: Motumbo, Harmódio e 

Aristogíton. Valente, ela foi uma das lideranças femininas negras que 

lutou contra o sistema escravocrata do século XVII e auxiliou Zumbi 

quanto às estratégias e planos de ataque e defesa do quilombo. 

Não há registros do local onde nasceu, tampouco da sua ascendência africana. Relatos e lendas levam 

a crer que nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo dos Palmares enquanto criança. Ela foi 

uma das provas reais de que a mulher não é um sexo frágil. Além dos serviços domésticos, plantava, 

trabalhava na produção da farinha de mandioca, caçava e lutava capoeira, além de empunhar armas 

e liderar as falanges femininas do exército negro palmarino. 

Sempre perseguindo o ideal de liberdade, Dandara não tinha limites quando o que estava em jogo era 

a segurança do quilombo e a eliminação do inimigo. Ela defendia que a paz em troca de terras no 

Vale do Cacau, que era a proposta do governo português, seria um passo para a destruição da 

República de Palmares e a volta à escravidão. Suicidou-se depois de presa, em seis de fevereiro de 

1694, para não voltar na condição de escravizada. 

Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/?p=33387> Acesso em: 13 jan. 2017 
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Frida Kahlo 

Frida Kahlo (1907-1954), nome artístico de Magdalena Carmen Frida 

Kahlo y Calderón, nasceu em Coyoacán, no México, no dia 6 de julho 

de 1907. Filha de pai alemão e mãe espanhola desde pequena teve uma 

saúde debilitada, com seis anos contraiu poliomielite que lhe deixou 

uma sequela no pé. Com 18 anos sofreu um acidente de ônibus que lhe 

deixou um longo período no hospital, e mais tarde se viu obrigada a 

amputar a perna. 

Apesar de deprimida e incapacitada de andar, passou a pintar freneticamente a sua imagem, com um 

espelho pendurado na sua frente. Dizia: “Para que preciso de pés quando tenho asas para voar”. Entre 

aos anos de 1922 e 1925 estudou desenho e modelagem na Escola Nacional Preparatória do Distrito 

Federal do México. Em 1928 filiou-se ao Partido Comunista Mexicano. Em 1929 casou-se com o 

pintor mexicano Diego Rivera, também militante do Partido Comunista. 

Em 1930, foi com o marido para os Estados Unidos, onde ele trabalhava e realizava exposições. Frida 

chamava atenção por exagerar nas roupas, enfeites, risos e gestos. Dedicou-se à pintura – boa parte 

delas, autorretratos – de inspiração surrealista, apesar de negar dizendo que não pintava sonhos e sim 

sua própria realidade. Ficou nos Estados Unidos até 1934. 

Em 1939, já separada do marido, foi para Nova York onde fez sua primeira individual, com sucesso 

da crítica. Em seguida foi para Paris onde expôs suas obras. Nessa época, entra em contato com Pablo 

Picasso e Wassily Kandinsky. O Museu do Louvre adquire um de seus autorretratos. 

Apesar de passar por diversas cirurgias e usar um colete de gesso em consequência do acidente, Frida 

não parava de pintar. Sua obra recebia influência da arte indígena mexicana. Pintava paisagens 

mortas e cenas imaginárias. Usava cores fortes e vivas, explorando principalmente os autorretratos. 

Era também aficionada por fotografia, hábito que herdou de seu pai e do seu avô materno, ambos 

fotógrafos profissionais. 

Em 1942, Frida Kahlo começou a lecionar artes na Escola Nacional de Pintura e Escultura, escola 

recém-fundada na cidade do México. Foi uma defensora dos direitos das mulheres, tornando-se um 

símbolo do feminismo. Deprimida, viveu os últimos anos de sua vida na Casa Azul, no México, que 

desde 1958, abriga um museu em homenagem à pintora. 

Frida Kahlo faleceu em Coyoacán, no México, no dia 13 de julho de 1954. 

Disponível em: <https://www.ebiografia.com/frida_kahlo/> Acesso em: 13 jan. 2017 

 

 

Nísia Floresta 

A feminista e escritora Dionísia Gonçalves Pinto nasceu no Rio Grande 

do Norte em 1810 e é autora do primeiro livro feminista no Brasil. 

Desde cedo, foi uma questionadora da condição da mulher no século 

19: forçada a se casar aos 13 anos, abandonou o marido apenas seis 

meses após a união. Aos 22 anos, casou-se novamente - dessa vez, por 

escolha própria, e adotou o pseudônimo Nísia Floresta Brasileira 

Augusta. 

Nunca frequentou universidade. Aos 22 anos, lançou seu primeiro livro, Direitos das mulheres e 

injustiças dos homens, o primeiro no Brasil a tratar dos direitos das mulheres à instrução e ao 

trabalho. O texto é considerado o fundador do feminismo brasileiro.  
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Nísia seguiu escrevendo sobre a emancipação da mulher por meio da educação e do trabalho em 

“Conselhos a minha filha” (1842); “Opúsculo humanitário” (1853) e “A Mulher” (1859). A cidade 

em que a feminista nasceu, Papari, no Rio Grande do Norte, hoje leva o nome de Nísia Floresta.  

Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2017/04/01/as-outras-mulheres-

brasileiras-sobre-quem-deveriamos-aprender-na-escola.htm> Acesso em: 13 jan. 2017 

 

 

Olga Benário 

Olga Benário (1908-1942) foi uma militante comunista alemã. Foi 

companheira de Luís Carlos Prestes e atuante no apoio à Intentona 

Comunista de 1935. 

Olga Benário (1908-1942) nasceu em Munique, na Alemanha, no dia 12 

de fevereiro de 1908. Filha de família judia, ainda na adolescência entrou 

para Juventude Comunista do Partido Comunista Alemão. 

Olga Benário tornou-se uma revolucionária, lutava para ver o fim das 

desigualdades e das injustiças sociais. Em 1929 foi para a cidade de 

Berlim, junto com seu namorado, o militante comunista Otto Braun. Foi 

acusada de atividades subversivas e presa. Depois de solta foi para a 

União Soviética, onde fez treinamento militar na intenção de fomentar guerrilhas em outros países, 

para estabelecer governos comunistas, seguindo as determinações da Internacional Comunista. 

Nesse mesmo período, Olga conheceu o brasileiro Luís Carlos Prestes que desde 1931 estava 

residindo na União Soviética. Em 1934, Prestes foi eleito membro da comissão executiva da 

Internacional Comunista e encarregado de voltar ao Brasil e liderar o levante que instalaria uma 

ditadura socialista no país. Olga Benário foi destacada para fazer parte do grupo de estrangeiros que 

iriam acompanhar Carlos Prestes em seu retorno ao Brasil. 

Olga Benário e seu companheiro Carlos Prestes chegaram ao Brasil em 1935, mantendo-se na 

clandestinidade. Em novembro de 1936 uma revolta armada insurgiu na cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte, e deveria ser estendida por todo o país, mas apenas as unidades do Recife e do Rio 

de Janeiro se levantaram contra o governo de Getúlio Vargas, que estava preparado para esmagá-la. 

A intentona fracassou e todos os organizadores, entre eles, Olga Benário e Carlos Prestes foram 

presos. Mesmo grávida Olga foi deportada para a Alemanha nazista e entregue a Gestapo. Foi levada 

para um campo de concentração, onde nasceu sua filha Anita Leocádia Prestes, que depois de várias 

campanhas, foi entregue a sua avó paterna, D. Leocádia. 

Em 1942 Olga Benário foi enviada para o campo de concentração de Bernburg, Alemanha, onde foi 

executada na câmara de gás no dia 23 de abril de 1942. 

Disponível em: < https://www.ebiografia.com/olga_benario/> Acesso em: 13 jan. 2017 
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Rosa Luxemburgo 

Nascida em 5 de março de 1871 em Zamoṡc, pequena cidade polonesa 

então ocupada pela Rússia, Rosa foi a quinta filha de uma família judia 

emancipada e culta. Iniciou sua militância no movimento operário (ilegal) 

em Varsóvia, onde frequentou o liceu para moças, e antes dos dezoito 

anos teve de fugir por conta da perseguição política, refugiando-se na 

Suíça. 

Em Zurique, estudou Ciências Naturais, Matemática, Direito e Economia 

Política, e com 22 anos fundou, com Leo Jogices, Julian Marchlewsk e 

Adolf Warski, a Social-Democracia do Reino da Polônia (SDKP). Em 

1897 defende doutorado sobre desenvolvimento industrial da Polônia e um ano depois muda-se para 

Berlim, onde passa a militar na socialdemocracia alemã (SPD). 

Ganhou projeção neste meio marxista alemão em 1899, com a publicação de um ensaio contra o 

teórico socialista Eduardo Bernstein, amigo pessoal de Engels e executor do testamento de Marx, 

intitulado “Reforma social ou revolução?”. Neste artigo, até hoje bastante conhecido e difundido, 

Luxemburgo questiona os argumentos de que o capitalismo atingira um desenvolvimento tal que 

impediria crises e levaria a possibilidades de transformação meramente por iniciativas institucionais 

e pacíficas. 

Durante dez anos, entre 1904 e 1914, Rosa Luxemburgo representou o partido socialdemocrata 

polonês e lituano, como passou a se chamar a entidade após 1900, no Bureau socialista internacional 

em Bruxelas. Em 1906 viajou clandestinamente para Varsóvia a fim de colaborar com a revolução 

russa iniciada um ano antes, e foi detida junto com Jogiches, passando quatro meses na prisão. Em 

sua volta à Berlim, sua defesa da greve de massas como instrumento contra o capitalismo já ocupava 

lugar central em suas intervenções políticas e teóricas. 

Entre 1907 e 1914 foi professora da escola de quadros do partido socialdemocrata alemão, sendo 

deste período a elaboração de obras como “A acumulação do capital” (1913) e “Introdução à 

economia política” (1925). Juntamente com outros companheiros de partido, como Clara Zetkin e 

Karl Liebkbnecht, articula em 1914 o Grupo Internacional em protesto à aprovação de créditos de 

guerra por parte da socialdemocracia, convertida aos esforços militares e nacionalistas do período. 

Em 1918 o grupo passaria a se chamar Liga Spartakus, organização que encabeçaria uma tentativa 

de revolução na Alemanha. 

Acusada de agitação antimilitarista, Luxemburgo ficou presa durante um ano entre 1915 e 1916 e por 

mais alguns meses logo em seguida. Na prisão escreveu “A crise da socialdemocracia” 

(1916) e a brochura “A revolução russa”, na qual se contrapõe a alguns aspectos dos bolcheviques 

russos dos quais ela discordava. Foi libertada em 8 de novembro de 1918, no início da revolução 

alemã. 

Na virada de 1918 para 1919 participa da fundação do Partido Comunista Alemão (KPD) e em janeiro 

deste ano é presa junto com Karl Liebknecht no que foi conhecido como a “insurreição de janeiro”. 

Ambos são assassinados em 15 de janeiro de 1919 por tropas do governo. Rosa Luxemburgo tinha 

48 anos. 

De acordo com periodização proposta por Isabel Loureiro, uma das principais especialistas latino-

americanas no pensamento de Luxemburgo, sua obra teórica pode ser dividida em dois períodos: o 

primeiro que vai de 1891 a 1914, que tem como fio condutor a criação, o apogeu e o desmoronamento 

da Segunda Internacional, e um segundo que vai de 1914 a 1919 e que foca-se inicialmente na crítica 

à Primeira Guerra e depois na análise das revoluções russa e alemã. 

Disponível em: < http://rosaluxspba.org/rosa-luxemburgo/> Acesso em: 13 jan. 2017 
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ANEXO B- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (COEP) 
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ANEXO C- CIRCULAR 128/2015 DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PRESO (SAPE) 
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ANEXO D- AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 



163 

 

 

 


