
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   A escuta em unidades prisionais femininas 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.voxinstituto.com.br 

http://www.voxinstituto.com.br/


PEREIRA, Paula Thais Antunes: A escuta em unidades prisionais femininas. Biblioteca Virtual 

do Instituto VOX de Pesquisa em Psicanálise. Jornada de Abertura Vox – 19-20/02/2021- 

Lacan: Seminário VII. 

 

www.voxinstituto.com.br 

 

 

A escuta em unidades prisionais femininas 

 

Paula Thais Antunes Pereira 
 
 
 

A apresentação deste trabalho encontra-se no contexto das elaborações sobre 

leitura do seminário XVII, de Lacan, A ética da psicanálise.  A partir do que foi 

acompanhado nesse estudo, entende-se a importância de compartilhar as experiências de 

trabalho e de escuta vivenciadas dentro de unidades prisionais femininas em São Paulo. 

Essas experiências aconteceram no decorrer de, aproximadamente, cinco anos em 

duas unidades prisionais femininas diferentes, ambas localizadas na zona norte da cidade 

de São Paulo. Nesses lugares, foi possível estabelecer contato com alguns elementos da 

estrutura e do funcionamento do ambiente prisional, assim como com algumas das 

mulheres que passam por ele, na condição de encarceradas. Importante destacar que, 

apesar de seguirem uma lógica pautada em diretrizes comuns, cada unidade prisional 

apresenta aspectos singulares e particulares de dinâmicas e funcionamento. 

Dentro do cenário social brasileiro, encontra-se, nos últimos anos, um aumento 

exponencial do número do encarceramento feminino. Segundo dados do Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), que coleta e publica as informações 

referentes a todas as unidades prisionais brasileiras, em um período de dezesseis anos – 

2000 a 2016 –, a população prisional feminina atingiu a marca de 42 mil mulheres, o que 

representou um aumento de 656%. 

É um dado que por si só causa espanto devido à velocidade de seu crescimento e 

promove questionamentos sobre o lugar no laço social ocupado pelas mulheres e por 

aquelas que foram selecionadas pelo sistema penal, bem como os desdobramentos 

psíquicos diante de uma vivência de encarceramento. 

No Brasil, parte-se da premissa de que alguns elementos contam como fatores 

determinantes no que é chamado de seletividade penal, como condições ligadas à classe 

social e etnia, aspectos que envolvem tanto a herança de uma mentalidade europeia, como 

também os processos de colonização e escravidão.  

Neste trabalho, também busca-se questionar como os aspectos relativos ao gênero 

encontram-se atrelados a essa conjuntura, visto que, historicamente na sociedade, nota-se 

um discurso hegemônico, atuante na construção de normas e comportamentos aceitáveis 
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ou desviantes, discurso que também operou no cerceamento da sexualidade feminina e 

em produções de imagens sobre a mulher vinculada à ideia da maternidade, da bondade 

e da castidade, preceitos que sempre levantaram pontos de resistência, mas que trouxeram 

como efeitos uma série de aprisionamentos e perseguições. 

 Em diversos momentos históricos, as mulheres na sociedade foram despojadas das 

atividades públicas e políticas, tendo suas possibilidades limitadas e quando eram 

entendidas como desviantes dos costumes e da moral, foram submetidas a violentas 

práticas médicas ou jurídicas que visavam a uma espécie de cura. Assim, lança-se a 

pergunta sobre o que há de repetição e se há algo novo acerca dos episódios em que o 

feminino teve como destino o enclausuramento e a exclusão do convívio social. 

Foi em abril do ano de 2014 que ocorreu, pela primeira vez, a entrada em uma 

penitenciária feminina, onde pode-se conhecer um pouco de sua arquitetura, dos espaços 

e ter alguma ideia de seu funcionamento. Em uma visita guiada por uma agente carcerária, 

pode-se entrar naquela unidade e passar por salas administrativas, cozinha, oficinas de 

trabalho, escola e pavilhões.  “Aqui, o trabalho, a disciplina e a bondade resgatam a falta 

cometida e reconduzem o homem à comunhão social” era a frase escrita acima da entrada 

principal. 

 Em outra oportunidade, em uma visita semelhante à mesma instituição, um guarda 

adverte: “Aqui é um barulho só, vocês vão ver. Se fosse penitenciária masculina, estaria 

tudo silêncio. Mulheres falam demais”. Também, nesse dia, após passar por algumas das 

dependências da instituição, o guarda, que acompanhava o percurso, conduziu a visita 

para dentro do pavilhão, local onde ficavam as celas. Dentro de uma das celas, 

encontravam-se duas mulheres; o guarda, então, abriu a grade e perguntou quem gostaria 

de entrar. De repente, o interesse deu lugar ao constrangimento e houve a recusa imediata 

a esse “convite”, revelando-se certa obscenidade e os limites da exposição. Faz suscitar 

um questionamento sobre a série de violações que podem ocorrer nesse lugar, das menos 

óbvias às mais explícitas. 

Em 2017, iniciou-se um trabalho de escuta dentro de uma ala prisional bastante 

específica para a população prisional feminina: a Ala Materno - Infantil. Esse trabalho foi 

possibilitado, pois havia um apelo de cuidado para os recém-nascidos que dividiam com 

suas mães o ambiente prisional. Em um segundo momento, foi considerado um avanço 

ter sido possível expandir a oferta de escuta para a ala comum, com mulheres que não 

necessariamente estariam atravessando o período da maternidade e puerpério. 
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No decorrer desses anos, foi possível estabelecer o contato mais frequente com 

algumas mulheres para ouvir suas experiências e histórias, que se apresentaram de 

maneira complexa e emblemática. A fim de ilustrar alguns elementos marcantes dessas 

histórias, elegeram-se três cenas retiradas dos diários de campo sobre a experiência, onde 

os nomes das participantes será trocado visando garantir a privacidade das histórias 

compartilhadas. 

 

Primeira cena: 

 

Em fevereiro de 2018, a sala habitual reservada para os momentos do encontro 

estava interditada, fazendo com que a atividade precisasse ser realizada no espaço 

designado à televisão, que se encontrava ligada, como de costume. Dessa forma, deu-se 

início ao assunto sobre o tipo de distração possível naquele lugar. Televisão e livros foram 

as respostas, porém, segundo o que foi dito, na ala em que estavam presentes, a circulação 

de livros era menor do que no pavilhão comum. 

Quando indagadas sobre quais leituras gostavam de fazer, as respostas foram 

sobre livros espíritas, de autoajuda e romance. Ao descreverem o enredo dos livros que 

estavam lendo, a recorrência de um tema em comum ficou evidente: romances proibidos.  

Nathalia diz: “estou lendo um livro que diz que mulher não deve reclamar do marido”. 

Dentre algumas histórias que vão se apresentando em conversas simultâneas 

dentro da mesma roda, uma delas se sobressai e ganha a atenção de todas. 

Sandra começa a contar que sua mãe não aceita seu marido, que para a mãe tudo 

o que aconteceu de ruim na vida dela é culpa dele. Segundo Sandra, a mãe diz que elas 

não precisam mais se falar, caso ela volte com o marido. “É como se eu tivesse que 

escolher entre minha mãe ou ele” e continua: 

“A primeira traição que aconteceu entre a gente foi minha e até hoje eu fico 

pensando porque rolou isso. Não me faltava nada! Quando ele me perguntou, eu não 

soube responder, foi safadeza. Depois disso, tudo desandou. Aí entramos no craque e eu 

também me pergunto o porquê. Não me faltava nada! Mas se pensar bem, também tem 

filhinho de papai que usa, né? Depois do craque veio o primeiro murro, a primeira porrada 

e acho que eu entrei mais fundo ainda nas drogas para tentar me esconder disso. Tô 

apanhando, mas eu gosto dele. As drogas destruíram tudo e quando eu comecei a pensar 

em me internar, fui presa. No fim, talvez a prisão tenha sido boa para mim”. 
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Sandra continua: “Já tentei virar sapatão pra ver se mudava, mas foi a mesma 

coisa, tinha traição e briga. Quando eu tava sozinha, cuidava de mim; quando tava com 

ela, cuidava dela; depois com ele, cuidava dele. No começo era bom com ele, mas aí ele 

me proibiu de sair com minhas roupas, só podia sair de casa se usasse as roupas dele, de 

homem, pra ninguém de fora me olhar. Isso aconteceu antes da traição. Acho que foi isso, 

senti falta de me olharem” conclui. 

 Durante o decorrer da narrativa de Sandra, outras mulheres ouviam atentas o relato 

que parecia dizer do tipo de relacionamento de muitas delas; algumas foram 

complementando com suas opiniões. 

Outra participante diz: “A mulher se entrega muito ao homem, eu mesma fui muito 

obsessiva a ele. Minha rotina era ser escrava dele. Agora ele só sofre porque eu tô aqui e 

ele não tem mais uma pessoa que faz tudo pra ele. Mulher esquece tudo ao redor e fica 

muito submissa. Se mulher faz algo errado, homem não perdoa, agora mulher sempre 

perdoa. Comecei a roubar para fazer graça para ele, aí vim presa e ele ficou na rua. Mulher 

quando gosta é tipo uma cadela”. 

Quando se pergunta sobre o fato de Sandra ser proibida de usar suas próprias 

roupas, uma das mulheres se prontificou em responder: “Não é certo isso, mas pra eles 

tudo pode. Conheço mulheres que ficam doze anos visitando o cara na prisão e ele ainda 

tem coragem de pedir pra ficar com outras. Homem não é igual mulher, homem arranja 

outra muito fácil. Mulher prefere achar que é mentira do que ter que lidar com traição. 

Nós dependemos de nossas mães ou de outras mulheres para cuidarem da gente. Eu entrei 

no mundo do crime sem necessidade e tenho medo pelo meu filho, mas índole nem 

sempre passa de mãe pra filho né? Tem muita mãe prostituta que tem filho doutor”. 

Em um determinado momento, próximo ao final do encontro, algumas delas 

lançam para as psicólogas uma pergunta misturada com um certo tipo de pedido: Será 

que podia ter um grupo assim na cadeia deles? 

 

Segunda cena: 

   

Em agosto de 2018, as mulheres chegavam ao encontro bastante agitadas, 

conversando entre si, dando a entender que não se viam há algum tempo e estavam se 

atualizando sobre os ocorridos. Estavam bastante exaltadas com as questões no ambiente 

das oficinas de trabalho e chamavam outras trabalhadoras de "mão no bolso”, referindo-
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se àquelas que não faziam nada e, mesmo assim, dispunham de privilégios, seriam 

protegidas pois “caguetavam” as companheiras e dessa forma, ganhavam certas regalias. 

Como as “mão no bolso” não trabalham, as que estavam ali presentes diziam ter que lidar 

com uma carga maior no ofício. 

Da tensão do trabalho o assunto desviou para o que fazer depois que saíssem da 

prisão e uma delas diz: A primeira coisa que vou fazer quando sair daqui é “dar”. Após 

algumas risadas, as falas seguintes endossavam que outras mulheres ali também sentiam 

falta do encontro sexual. 

 Foi perguntado a elas como era essa questão ali dentro, como elas lidavam com 

essa carência sexual estando sozinhas e uma delas responde: “está querendo saber sobre 

bater siririca?”  

Em seguida, as outras mulheres se olham com espanto e estranhamento: “Ah, não! 

Eu não faço essas coisas. Gosto mesmo de fazer com homem”, “eu nunca nem tentei fazer 

isso”. Foram os primeiros comentários sobre o assunto, onde seguiram dizendo que quem 

gosta consegue fazer, mas que elas não faziam esse tipo de coisa. 

Logo depois desses comentários, duas mulheres do grupo começam a falar dos 

crimes que cometiam na rua. Paloma se levanta e começa a encenar um dos delitos que 

praticava, a saidinha (assalto na saída do caixa eletrônico). Conta que, um dia, seguiu uma 

moça que saía do caixa até o ponto de ônibus e que, em um dia só, conseguiu ganhar três 

mil reais. 

As outras participantes do grupo riam da forma teatral com que Paloma 

representava a cena, que, em seguida, se perguntava: “Por que eu devo entrar num 

trabalho pra ganhar um salário mínimo, se em um dia posso conseguir três mil reais?” 

Juntas, começam a pensar em crimes para cometerem quando estivessem na rua, 

mas que apresentassem menor possibilidade de serem presas ou que causasse uma pena 

menor.  

Em seguida, Meire conta que, quando estava na rua, ajudava alguns colegas a 

realizarem pequenos sequestros, sendo ela a encarregada de vigiar o cativeiro e diz: “Eu 

gostava mesmo era de bater nas vítimas, porque se algo desse errado, pelo menos já tinha 

batido”. 
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Terceira cena: 

 

Uma das mulheres, que foi possível acompanhar por mais tempo durante os anos 

de trabalho, foi Raíssa. Ela já havia passado pelo sistema prisional outras vezes e, dessa 

vez, havia sido presa estando grávida, e após dar à luz, permaneceu com seu filho dentro 

da prisão.  

O primeiro contato com ela ocorreu dentro da ala materno-infantil, onde estava 

com seu filho, ainda sem saber se ele seria enviado aos cuidados da irmã ou se iria para 

uma instituição de abrigamento. Definiu-se que a irmã não tinha condições de manter 

mais uma criança sob seus cuidados, porém, por conta das indefinições e da demora nos 

processos burocráticos, o caso foi seguindo sem deliberações e o filho de Raíssa 

encontrava-se já com um ano quando foi decidido que seria enviado a um abrigo.  

Esse caso comovia quase todas as outras mulheres, assim como a equipe das 

agentes prisionais. No momento da entrega, o desespero, o choro e o filho, agarrando a 

blusa da mãe, fizeram parte da cena que reverberou por muito tempo ao longo dos 

encontros posteriores. Após a entrega, Raíssa foi transferida para o pavilhão comum e os 

encontros com a equipe de psicólogas foi mantido.  

O receio de uma possível destituição familiar e a perda da guarda do filho 

começou a se apresentar e tomar conta da maior parte das conversas com ela. Em um dos 

encontros, Raíssa estava bastante preocupada, pois havia assinado alguns documentos nas 

semanas anteriores; ela não sabia ler e ninguém no momento conseguiu explicar com 

clareza sobre o que os documentos tratavam. Dessa forma, a fantasia de que havia 

assinado, mesmo contra vontade, a destituição da guarda do filho recaiu sobre ela de 

forma avassaladora. Algum tempo se passou, sem que Raíssa tivesse notícias do que havia 

acontecido e falava constantemente de sua angústias nos encontros. O caso seguiu e, após 

algum tempo, descobriu-se que os documentos não eram relacionados ao filho, aliviando 

suas preocupações. Novos encontros prosseguiram e, depois de alguns meses, Raíssa 

começou a trazer novos assuntos para o grupo, de como seguia sua inserção dentro do 

pavilhão, rotina, relacionamentos e trabalho. Até que um dia Raíssa conta: “consegui 

minha vaga na escola, comecei a estudar e estou indo bem, quero aprender a ler, nunca 

mais quero assinar papéis sem saber o que está escrito neles”. 
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Os recortes apresentados foram escolhidos com o objetivo de transmitir a 

complexidade do que foi encontrado dentro dessa experiência e, com isso, suscitar 

questionamentos e discussões. 

A primeira cena chama atenção pelo fato de as mulheres ali presentes se contarem 

justificando suas escolhas pelos outros: companheiros, filhos ou família. Ela condensa 

muitas das falas ali escutadas onde as mulheres justificam sua entrada no mundo do crime 

ou para ajudar os companheiros ou para buscar melhores condições para os filhos. Uma 

vez dentro do cárcere, dizem recorrentemente sobre a preocupação com filhos e família 

que ficaram na rua e que dependeriam da ajuda delas para sobreviverem.  

 O segundo fragmento foi escolhido pelo seu caráter de exceção. Foi somente nesse 

dia, dentro dos anos de experiência, que as participantes do grupo falaram de forma mais 

explícita sobre sexo e sobre crime e  de um possível desfrute diante dos ganhos financeiros 

através do delito cometido ou mesmo da violência. A fala da participante sobre bater nas 

vítimas causou efeito de incômodo nas outras mulheres ali presentes que prontamente 

censuraram a fala da participante, mostrando um movimento entre exibição e pudor. 

Chama a atenção também o encadeamento dos assuntos durante o encontro: o significante 

“bater” teria encadeado o que seria da ordem da sexualidade e da crueldade.  

 O terceiro fragmento se diferencia dos anteriores, pois conta de uma participante 

que pôde ser acompanhada por mais tempo dentro dos grupos de escuta, sendo possível, 

dessa forma, observar diferentes momentos de sua permanência dentro do cárcere. 

Podemos ler como um movimento em direção ao desejo sua procura pela inserção no 

letramento, ocasionada após um momento de intensa angústia?   

Reconhecer as dinâmicas sociais de violência, exclusão e vulnerabilidade que 

engendram a entrada das mulheres em um ambiente prisional é de extrema importância. 

A maior dificuldade apresentada no encontro com essas narrativas é poder escutá-las de 

um lugar que não seja o da lógica criminalizante dos meios jurídicos, nem aderindo ao 

discurso de mera vitimização, onde não seria possível reconhecer as potencialidades do 

sujeito. Essa seria, então, a aposta em uma escuta ética que não está a serviço do bem e 

da moral, a ética da psicanálise. 

 

 


