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 A pesquisa que hoje apresento é minha pesquisa de doutoramento – e razão pela 

qual estou aqui, hoje, em Portugal. Aqui, estou realizando um estágio científico avançado 

de doutoramento pois minha pesquisa se insere em um projeto de internacionalização da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Brasil chamado 

CAPES PrInt. Neste projeto, a pesquisa está inserida em um projeto de pesquisa amplo 

que envolve diferentes países e pesquisadoras(es) da UERJ e de outras universidades, 

intitulado “Articulações em ciências humanas e sociais: desafios contemporâneos dos 

direitos humanos na América Latina e Europa”.  

 Desde que comecei minha pesquisa de mestrado, em 2015, sobre 

performatividades de gênero e produções de feminilidades em contextos de privação de 

liberdade, fui aos poucos me dando conta de que tornava-se cada vez mais difícil falar de 

prisão focando-se exclusivamente naquilo que acontecia dentro dos muros das unidades 

prisionais e unidades socioeducativas que pesquisei. Eram muitos os indícios de que havia 

algo extremamente potente na análise daquilo que se dava por entre as fronteiras de 

delimitam dentro e fora. As falas das pessoas que entrevistei deixavam evidentes as 

relações entre suas experiências dentro destas instituições e suas relações com a pista, a 

rua, seja através dos relatos acerca de conhecidas(os) de suas comunidades com quem 

cruzavam dentro das prisões e unidades socioeducativas, seja pela centralidade das visitas 

familiares nas experiências cotidianas, seja através das experiências e perfomatividades 

de gênero que eram rupturas ou continuidades das experiências produzidas antes da 

privação de liberdade. Foi a partir dessas inquietações – de que não era possível falar 

somente sobre o que estava dentro - que se desenvolveu o tema de minha pesquisa de 

doutorado. Além disso, fui descobrindo, aos poucos, que minha pesquisa não era uma 

pesquisa “sobre mulheres presas”, mas sim uma pesquisa que se dava a partir das prisões 

classificadas como femininas. Esta mudança de olhar permitiu expandir o horizonte de 

análise e pensar as porosidades da prisão e as fronteiras 

acionadas/borradas/produzidas/dissolvidas pela prisão sob outra ótica, uma ótica que 

tornou possível acompanhar mais do que o que acontece dentro dos muros, mas o que 



acontece nos muros, dentro deles, fora deles, ao redor deles, articulados, misturados, 

atravessados, dobrando uma coisa sobre a outra. 

 Assim, meu campo de pesquisa envolve essas inquietações e também uma série 

de outras frentes que vão além da prisão-prédio. A aproximação com as prisões fez com 

que eu me construísse não só como pesquisadora mas também como militante pelo fim 

das prisões. A partir de relações tecidas com pessoas privadas de liberdade, profissionais 

que trabalham ou já trabalharam em prisões, egressos e egressas do sistema prisional e 

outros militantes, passei a atuar no Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, 

uma organização da sociedade civil na qual represento, hoje, o Conselho profissional de 

Psicologia do Rio de Janeiro. No âmbito deste Fórum, também participo do Comitê 

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, em especial como coordenadora de um grupo 

de trabalho sobre mulheres e meninas privadas de liberdade. A menção destas atividades 

não tem como finalidade listar as atividades às quais tenho me dedicado; se as menciono, 

é porque elas foram, invariavelmente, se tornando parte do meu campo de pesquisa, na 

medida em que minha atuação nestes espaços e as relações de amizade e afeto tecidas 

com inúmeras outras pessoas que tiveram suas vidas, de diferentes formas, atravessadas 

pela prisão, são aquilo que propiciam condições de possibilidade para que a pesquisa 

exista e, inclusive, para que eu me faça enquanto a pesquisadora que tento ser. Desta 

forma, não é possível dissociar pesquisa de atuação política, produção de conhecimento 

de militância ou pesquisa de campo da produção de relações de afeto e amizade – com 

todas as implicações éticas e políticas que essa postura envolve. 

 O campo, desta forma, envolve entrevistas com pessoas privadas de liberdade em 

unidades prisionais femininas, pessoas que já cumpriram pena e encontram-se hoje em 

liberdade, em especial através de conversas com duas associações de egressos(as), 

voluntárias(os) e trabalhadoras(es) do sistema prisional, familiares de presos 

organizados(as) ou não, ações de/junto de instituições públicas como a Defensoria 

Pública, a própria Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e o Comitê e o 

Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, ações de/junto de 

movimentos sociais como o próprio Fórum. Trata-se do que, no campo da cartografia – 

paradigma sobre o qual se constrói esta pesquisa e que tem como objetivo fazer 

acompanhar processos e fluxos – de uma pesquisa-intervenção um tanto multisituada 

(para aproximar os termos da antropologia), na qual o campo vai se fazendo também de 

acordo com os modos como vou me movimentando através dele. 



 Como uma pesquisa inserida no campo da psicologia social, ela se interessa 

também pelos modos como a prisão produz subjetividades e relações. A noção de 

fronteira, assim, tem sido teoricamente articulada à noção de dobra a partir das 

contribuições de Gilles Deleuze sobre este conceito. Na tentativa de articular a ideia de 

dobra ao feminismo interseccional, a ideia é produzir um constructo analítico que permita 

pensar as diferentes, constantes e ubíquas formas como inúmeras linhas se cruzam e 

descruzam umas sobres as outras na produção de dobras que produzem subjetividades, 

relações de poder, de afeto e condições de possibilidade para a manutenção, criação ou 

rompimento de relações entre dentro e fora da prisão. Desta forma, o conceito de dobra 

pode se configurar como importante operador para compreender os processos de 

subjetivação e singularização, pensando de que maneiras estas dobras se dão, que forças 

as afetam, que acontecimentos as movimentam – esta é ainda uma proposta em 

construção, que não sei exatamente o rumo que irá tomar. 

Neste sentido, a ideia de fronteira está sendo acionada analítica e 

metodologicamente a partir de três inflexões – ou dobras: 1) a discussão sobre aquilo que 

se dá nas fronteiras físicas da prisão feminina – visitas familiares, as experiências nas 

filas de visita, os modos como aquilo que se vive nessas fronteiras se expande para além 

delas no sentido de proporcionar a criação de articulações políticas e afetivas entre 

familiares e também no sentido de tornar a experiência fronteiriça com a prisão uma 

experiência, de fato, da prisão; 2) os modos como as experiências de pessoas privadas de 

liberdade em unidades classificadas como femininas também acionam experiências de 

fronteira, seja nas relações que elas estabelecem com as experiências dentro e fora da 

prisão, seja nas relações afetivo-sexuais e familiares que se produzem a partir da prisão; 

e 3) como a possibilidade de produção desta pesquisa encontra-se no lugar fronteiriço que 

eu mesma ocupo como pesquisadora e militante. 

 Nestas três inflexões, gênero é elemento fundamental para a compreensão dos 

fluxos e forças que se delineam na/com a/a partir da prisão. Neste sentido, 1) o fato de a 

maioria de visitantes ser composta por mulheres, bem como as articulações políticas em 

torno da defesa de pessoas privadas de liberdade e/ou vítimas de violência de Estado 

centrarem-se nas ações de mulheres, não é descartado no campo de análise – e, como 

gênero não é sinônimo de “mulheres”, tal constatação deve ser alargada para pensar não 

tanto as razões pelas quais “mulheres” formam a parcela majoritária de visitantes, mas 

sim quais forças e relações generificadas (e racializadas!) tornam mais ou menos possível 



que mulheres ou homens tornem-se visitantes de unidades prisionais; 2) as experiências 

afetivo-sexuais e familiares, bem como as performatividades de gênero e as relações de 

gênero têm aparecido como elementos importantes desde minha pesquisa de mestrado, 

iniciada em 2015. Desta forma, gênero (e sexualidade) tornam-se dispositivos analíticos 

que permitem compreender forças, fluxos e movimentos na/entre/através da prisão. 

Ainda, uma leitura de gênero – em especial a partir das epistemologias feministas 

interseccionais – possibilita colocar em xeque a ideia de “prisão feminina” como 

instituição nas quais encontram-se “mulheres”, já que a experiência de campo permite 

observar que a categoria “mulher” é demasiado insuficiente para abarcar as experiências 

de gênero produzidas e vividas nas prisões classificadas como femininas; e 3) como 

militante feminista, a aposta no gênero como categoria de análise é uma aposta ética, 

estética, política, metodológica e teórica que se insere no bojo de pesquisas e militâncias 

que defendem que gênero é elemento estruturante e indispensável para a análise de 

quaisquer dinâmicas sociais. Assim, trata-se de uma aposta e defesa de que não é possível 

falar em prisão sem falar sobre gênero – da mesma forma como não é possível falar sobre 

prisão sem falar sobre raça – pois a prisão, a punição e as políticas de encarceramento 

atravessam corpos generificados e racializados. 

 A vinda para Portugal possibilita acrescentar mais uma dobradura à pesquisa. A 

partir de aproximações com brasileiras presas em Portugal, familiares, associações 

voltadas para a defesa de pessoas privadas de liberdade e pessoas que cumpriram pena 

em estabelecimentos prisionais classificados como femininos no país, pretendo alargar a 

ideia de fronteira e acompanhar os modos como estas fronteiras se (re)organizam e 

(re)orientam quando tratam-se de fronteiras transnacionais. Assim, a ideia é acompanhar 

os modos como a ultrapassagem de fronteiras territoriais nacionais atravessam as três 

inflexões antes propostas: 1) de que maneiras as relações familiares se rearranjam e se 

refazem (ou desfazem) a partir do momento em que se é presa em outro país; 2) de que 

maneiras ser uma presa estrangeira atravessa as experiências cotidianas na prisão e na 

relação com o dentro e o fora dela; e 3) que inflexões, tensões e dobramentos são 

produzidos nas condições de produção desta pesquisa, calcada em referenciais teórico-

metodológicos feministas decoloniais, quando uma pesquisadora-militante-brasileira 

vem à Europa, especificamente a Portugal, para a realização de uma pesquisa. 

 O tempo curto de apresentação permite apenas que eu pincele algumas matizes do 

que tem sido meu campo de pesquisa. Assim, optei por trazer um pouco do que me trouxe 



uma de minhas entrevistadas, Virgínia, para pensar os modos como a, a partir da prisão, 

fazem-se, desfazem-se e refazem-se relações de amor e afeto – apenas uma pequena 

dobradura da pesquisa. Conheci Virgínia na penitenciária Nelson Hungria, um presídio 

feminino no Complexo de Gericinó, composto por 25 unidades prisionais e localizado no 

bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela está presa há dois anos, ainda que 

não tenha sigo julgada. Virgínia é uma mulher parda de 40 anos que tem duas filhas, uma 

de 24 e outra de 11, e é mãe solteira. Ela mora em um bairro da zona oeste do Rio de 

Janeiro, o mais populoso do estado e um dos mais populosos do país. Trabalhava como 

empregada doméstica, babá, cozinheira e acompanhante em dois bairros ricos da zona sul 

carioca – uma viagem de quase 2h de sua casa. Apesar de seu salário de razoavelmente 

suficiente para que ela se sustentasse, ela queria mais: queria uma casa melhor em um 

bairro melhor, de modo que encontrou uma saída que acreditava ser a melhor 

oportunidade para ganhar uma boa quantidade de dinheiro em um curto período de tempo. 

Nas palavras dela, ela foi presa “por crime de aborto”. O “crime de aborto” ao qual ela se 

refere, para a Justiça, classifica-se como “homicídio duplamente qualificado por motivo 

torpe e emprego de meio cruel” e “aborto provocado por terceiros”. Durante 10 anos 

Virgínia realizou abortos em diferentes bairros da zona oeste da cidade, cobrando entre 

R$1000 e R$4000 por procedimento (o equivalente a algo entre 225 a 900 euros e um 

valor muito abaixo do que grande parte das clínicas clandestinas cobram no estado do Rio 

de Janeiro). O caso que a levou para a prisão envolve a morte de uma jovem em torno dos 

seus 20 anos que faleceu no hospital devido a complicações decorrentes do procedimento.  

 Apesar de ter achado que “seria abandonada” quando foi presa, termo 

recorrentemente usado por pessoas presas, familiares, trabalhadores do sistema prisional 

e mesmo pesquisadoras(es) quando narram as experiências de mulheres privadas de 

liberdade, 7 membros da família de Virgínia tem carteirinhas e podem visita-la. Mãe, pai, 

irmãos, a filha mais velha (mas não a mais nova, pois acha que a prisão “não é lugar pra 

criança”) intercalam-se nas visitas, que ocorrem duas vezes por semana na unidade. Para 

além da família que a visita, Virgínia construiu também uma família na prisão, onde é 

mãe de 2 filhas – já foi mãe de 3, mas uma saiu. Pergunto para ela como se escolhe quem 

será mãe ou filha de cadeia e ela disse que depende muito. No caso dela, uma pediu que 

ela fosse mãe dela, pois era uma jovem que não tinha família nem nenhum apoio, e outras 

duas foi ela mesma quem quis “adotar”, porque via que elas “precisavam de uma mãe 

ali”. Com a que já saiu, ela conversou por carta uma vez depois que ela já estava em 



liberdade e disse que, quando sair, irão se encontrar. Para ela, ser mãe de cadeia é 

“carregar nas costas a nossa cadeia e a cadeia delas”. Há, portanto, um peso em ser mãe 

de cadeia; mas, ao mesmo tempo, ela relata ser muito “gratificante” ter a admiração e o 

amor das filhas. Ela diz que as trata como trata as suas filhas biológicas: “dá puxão de 

orelha” quando precisa e também dá carinho, além de prover itens básicos de higiene e 

uso pessoal. Pergunto se, durante as visitas, ela tem contato com as famílias das filhas, e 

ela disse que uma vez conheceu, sim, a mãe de uma delas. Disse que foi um encontro 

muito bonito, pois a filha já havia contado à mãe que tinha uma mãe lá dentro através da 

visita, e a mãe do lado de fora estava contente por saber que alguém estava cuidando de 

sua filha lá dentro. Perguntei também se sua filha mais velha, que costuma visita-la, tem 

relações com as filhas de cadeia dela. Ela disse que, às vezes, ela tem ciúmes, e por isso 

elas não se conheceram. 

 O fato de fazer família na prisão faz com que a família do lado de fora também se 

expanda, de certa forma, numa relação “entre famílias”: a mãe de cadeia encontra a mãe 

de sua filha e as duas mães passam a ter carinho uma pela outra, sempre buscando saber 

como a outra está: Virgínia pergunta da mãe de sua filha de cadeia para ela; a mãe dessa 

outra presa pergunta por Virgínia quando visita a filha. Da mesma forma, as tensões que 

ela relata a respeito do ciúmes de sua “filha de verdade” para com sua filha de cadeia 

também falam de dinâmicas familiares e relacionais que envolvem afetos de todos os 

tipos. Além disso, relações familiares tecidas na prisão se reconfiguram e se mantém 

como relações de amizade; independentemente de se os planos de encontro entre Virgínia 

e a filha que já saiu vão se concretizar ou não, o fato de traçarem estes planos indica, por 

si só, a existência de um laço que potencial ou virtualmente se mantém como 

possibilidade quando estiverem ambas em liberdade. 

 Pergunto se ela tem o hábito de escrever cartas e ela diz que, quanto a isso, “tem 

uma história engraçada”. Uma colega de cela, após fazer visita íntima ao marido, que 

estava preso em outra prisão do mesmo Complexo, havia dito a ela que um colega de cela 

dele estava a procura de uma companheira. Ele tinha dito que não se importava se fosse 

uma presa, desde que fosse uma mulher “de família”, já que ele era pastor da cela. Assim, 

ela perguntou a Virgínia se ela não teria interesse em se corresponder com este homem. 

Ela ponderou e disse que poderia fazê-lo. E assim o fez. Começou a escrever cartas para 

ele e eles passaram a se comunicar frequentemente através das cartas. Mandaram fotos 

um do outro e começaram a fazer planos para estarem juntos, designando um ao outro 



como “namorado(a)”. Ela conta que, a partir do momento em que eles assumiram que 

estavam namorando, ele passou a enviar semanalmente dinheiro e itens para ela, “para 

que não faltasse nada”. Através das cartas, Virgínia, que já havia dito antes que sua vida 

amorosa havia passado por alguns percalços – teve um casamento de 15 anos que 

classifica como “frustrado” e o pai de sua filha mais velha faleceu –, encontrou a 

possibilidade de uma relação afetiva que, inclusive, transformou-se em um noivado 

quando resolveram se casar. Ela procurou a diretora da unidade para averiguar quais 

seriam os trâmites necessários para se casar com outro preso e contou sua “história de 

amor”. A diretora, então, junto com outra agente, a convenceram de que eles deveriam 

pelo menos se ver antes de casarem, e então autorizou que ele a visitasse na unidade para 

que se conhecessem pessoalmente. Ela contou a família que iria se casar e, apesar de ser 

“loucura”, estava feliz. Buscando ser uma “boa companheira”, Virgínia havia pedido a 

irmã que se registrasse como visitante do seu companheiro para que pudesse levar uma 

sucata (sacola com itens e alimentos que as famílias entregam na custódia das unidades 

para seus(suas) familiares presos(as)), já que a mãe dele era idosa e tinha dificuldades de 

ir visita-lo com frequência. A irmã aceitou o pedido e passou a visita-lo. 

 Da mesma forma como a carta criou uma relação, foi também uma carta que a 

terminou. Ele não explicou nada, apenas disse que não a queria mais e que não iriam mais 

casar. Ela ficou confusa, triste, mas “aceitou” e eles pararam de se corresponder. Na visita 

que se seguiu ao término, sua irmã foi vê-la e Virgínia a informou que, como tinham 

rompido a relação, ela não precisava mais levar a sucata para ele. A irmã, no entanto, 

disse que não o abandonaria, que estava apaixonada por ele e que eles estavam em um 

relacionamento. A prisão que produziu o quase-casamento de Virgínia foi a mesma que 

produziu a relação apaixonada de sua irmã com este mesmo homem. Virgínia ficou 

extremamente magoada, brigou com a irmã e disse que ela não deveria nunca mais visita-

la. Por um tempo, recebeu visitas de seus outros familiares mas não da irmã, com quem 

continuava brigada. Nem queria receber notícias dela por parte da mãe. Mas ela diz que, 

com o passar do tempo, foi percebendo que a irmã “precisava daquilo mais do que ela”, 

pois já havia perdido seus dois filhos e “não dava sorte no amor”, e pediu à mãe que 

dissesse à irmã para ir visita-la. A irmã foi e elas se reconciliaram. A irmã continua casada 

com este homem, que hoje encontra-se em liberdade e mora com ela. Virgínia disse que 

a mãe demorou muito para aceitar o relacionamento, não só por ele ter sido o ex-futuro-

pretendente de Virgínia mas também por ser “ex-presidiário”, mas que hoje a família o 



aceita e eles são felizes. Ela diz que também fica feliz pela irmã. Disse que seria muito 

triste se tivesse deixado de falar com a irmã “por causa de um homem” e torce para que 

eles sejam felizes – ainda que tenha receios quanto a como vai ser o dia em que eles se 

encontrarão pessoalmente depois que ela sair da prisão. Afinal, o ex-futuro-marido é, 

hoje, seu cunhado. 

 Através e a partir da prisão, Virgínia produziu, reconstruiu, reorganizou e rompeu 

relações familiares, afetivas e amorosas. As visitas e cartas têm centralidade no fazimento 

e desfazimento/refazimento dessas relações, na medida em que operam como ligações 

entre presídios, entre presídio e casa, entre dentro e fora, entre família “de sangue” e 

família “de cadeia”. São relações que se tecem nas fronteiras: nas fronteiras das unidades 

prisionais, nas fronteiras de múltiplos e por vezes ambivalentes afetos, nas fronteiras entre 

possibilidades, planejamentos e realidades. Fronteiras que acionam e deixam ver amores, 

afetos e famílias que se produzem constantemente nas dobras entre dentro e fora da prisão. 


