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Resumo: Este artigo discute a questão do gênero na prisão como uma construção da identidade social e 
histórica, contemplando as múltiplas identidades, uma vez que esta não é única e estável. Identidade e 
Gênero são categorias dinâmicas que, dependendo do contexto social, político e econômico em que 
ocorrem, assumem significados e efeitos distintos. Mais ainda quando discutido nas prisões, em que o 
gênero é utilizado marcadamente para definir as relações de poder. Como conclusão foi selecionada vinte 
quatro (24) dissertações e cinco (05) teses, totalizando uma produção de vinte nove (29) trabalhos 
produzidos entre o período de 2003 a 2018. 
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01 - Introdução 

 
A concepção de uma lógica homogênea e única de identidade social de gênero, 

naturalizada e cristalizada, deixa de ter sentido quando por volta da década de 1970, 
passa a ser questionada pelos Estudos Históricos a noção de heteronormatividade (do 
grego hétero, "diferente", e norma, "esquadro" em latim) (LOPES, 2004). 

A noção de identidade cultural hegemônica vem perdendo sua força homogênea 
para as novas forças heterogêneas e múltiplas de identidades significativas 
interdependentes, a qual está levando ao colapso todas as identidades culturais fortes e 
está produzindo multiplicidade de estilos e fragmentações culturais, conforme afirma Hall 
(2006, p.74): 

Alguns teóricos culturais argumentam que a tendência em direção a uma maior 
interdependência global está levando ao colapso de todas as identidades culturais fortes e 
está produzindo aquela fragmentação de códigos culturais, aquela ênfase no efêmero, no 
flutuante, no impermanente e na diferença e no pluralismo cultural descrita por Kenneth 
Thompson (1992), mas agora numa escala global – o que poderíamos chamar de pós-
moderno global (HALL, 2006, p. 74). 

Nesse sentido, a efemeridade das identidades culturais está cada vez mais 
dilacerada, produzindo novas identidades e identificações.  Entre outros motivos, um dos 
maiores responsáveis é a possibilidade cultural que permite uma miscelânea multicultural 
com um processo cada vez mais acirrado com os meios de comunicação tecnológico. 

Constata-se assim que as identidades flutuam cada vez mais na liquidez do 
consumismo. Portanto, as identidades culturais deixam de serem estáticas, unificadas e 
homogêneas, tornam-se cada vez mais dialéticas e heterogêneas, produzindo uma (re) 
significação dos seus efeitos e, por conseguinte, suas identidades / identificações. 

 
2 - Material e Método 

 
Este texto apresenta uma pesquisa cujo objetivo consiste em mapear, identificar, 

analisar e discutir a produção acadêmica nos programas de pós-graduação sobre o tema 
“Educação Prisional no Brasil”, por meio do procedimento metodológico do estado do 
conhecimento, o qual consiste em fazer um levantamento da produção em pesquisa 
acadêmica em um determinado tema em estudo com descritores específicos que 
orientam e direcionam o processo de compreensão do tema em questão (ANDRÉ ET AL, 
1999). 

Como desdobramento, é preciso salientar quais subtemas foram privilegiados em 
decorrência das pesquisas, produção e distribuição regional, além de identificar as 
instituições balizadoras de tais produções. 
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Para levar a contento a pesquisa do estado do conhecimento, faz-se necessário 
constituir uma boa identificação a respeito de qual seja o objeto de estudo, etapa 
importante para o desenvolvimento da investigação cientifica, é por meio dessa 
delimitação que se define o estado do conhecimento sobre o tema e o que seja objeto a 
ser investigado. Com isso, também fica delineado o problema da pesquisa proposta 
(ROMANOWSKI; ENS, 2006). 

A pesquisa do Estado do Conhecimento, bem como, o Estado da Arte, em posse 
dos dados obtidos e dos registros das dissertações, teses, artigos e/ou quaisquer outras 
formas de pesquisas realizadas e publicadas, deve ser entendida como preâmbulo de 
uma pesquisa maior, pelas quais se diminuem as distâncias entre o desejado e o já 
realizado, indicando o que já foi produzido sobre educação prisional no Brasil, em 
detrimento do que pode vir a ser trabalhado em suas mais variadas possibilidades 
(FERREIRA, 2002). 

Os procedimentos adotados para realização desta pesquisa constituíram em: 
 

1. Pesquisa, seleção, identificação e coleta dos dados no(s) banco(s) de dado(s); 
2. Leitura, seleção e classificação dos resumos; 
3. Identificação dos descritores (categorias) referente ao tema; 
4. Organização de um quadro de referências dos dados identificados na pesquisa; 
 

A seguir, vem os resultados da produção sobre a temática pesquisada diluída em 

seus descritores e categorias, ao longo do período delimitado.  

 

3 - Resultado e Discussão 

 
O levantamento das teses e dissertações sobre o tema “ESTADO DO 

CONHECIMENTO EM QUESTÃO DE GÊNERO NA PRISÃO” foi realizado tomando-se, 
por referência as bases de dados, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (ANPED) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), dos quais foram selecionadas vinte quatro (24) dissertações de mestrado e cinco 
(05) teses de doutorado, totalizando uma produção de vinte nove (29) trabalhos 
produzidos entre o período de 2003 a 2018. Conforme quadros a seguir. 

 
 

3.1 - TESES = 05 TRABALHOS 
 
QUADRO 01: Distribuição das instituições & Programas das teses 

Ano Instituição Tese Programa Total 

2013 UNESP Psicologia 01 

2014 UFPE Antropologia 01 

2014 UFPE História 01 

2016 FIOCRUZ Bioética, Ética Aplicada Saúde 
Coletiva. 

01 

2018 UFBA Cultura e Sociedade 01 

Total  05 
FONTE: CAPES. 
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QUADRO 02: Instituições de origem das Teses distribuídas por regiões 

Região Teses Sul Sudeste Centro-oeste Nordeste Norte 

  UNESP, 2013    

    UFPE, 2014  

    UFPE, 2014  

  FIOCRUZ, 2016    

    UFBA, 2018  

TOTAL= 05 00 02 01 03 00 
FONTE: CAPES. 

 
 
QUADRO 03: Quantidade de Programas das teses 

Psicologia 01 

Antropologia 01 

História 01 

Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva. 01 

Cultura e Sociedade 01 

Total 05 
FONTE: CAPES. 

 
 
 

3.2 - DISSERTAÇÕES = 24 TRABALHOS 
 
 
QUADRO 04: Distribuição das instituições & Programas dissertações 

Ano Instituição Dissertação Programa Total 

2003 UFRJ Serviço Social 01 

2006 UTFPR Tecnologia 01 

2006 UCB Direito 01 

2007 UFES Psicologia 01 

2009 UFPEL Ciências Sociais 01 

2010 UTFPR Tecnologia 01 

2010 UNICAMP Sociologia 01 

2013 UEL Serviço Social Política Social 01 

2014 UFRGS Educação 01 

2014 UFPE Psicologia 01 

2014 PUCRS Serviço Social 01 

2014 UFMG Psicologia 01 

2015 PUCSP Ciências Sociais 01 

2016 PUCRS Direito 01 

2016 UFAL Letras e linguística 01 

2016 UENF Sociologia Política 01 

2017 UFF Sociologia e Direito 01 

2017 USP Direito 01 

2017 UFSCar Antropologia Social 01 

2017 PUCRS Psicologia 01 

2017 UFRRJ Ciências Sociais 01 

2018 PUCRS Psicologia 01 

2018 UFPE Psicologia 01 

2018 USP Direito 01 

Total  24 
FONTE: CAPES. 
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QUADRO 05: Quantidade de Programas das dissertações 

Antropologia Social 01 

Ciências Sociais 03 

Direito 04 

Educação 01 

Letras e linguística 01 

Psicologia 06 

Serviço Social 02 

Serviço Social e Política Social 01 

Sociologia 01 

Sociologia e Direito 01 

Sociologia Política 01 

Tecnologia 02 

Total 24 
FONTE: CAPES. 

 
 
QUADRO 06: Instituições de origem das Dissertações distribuídas por regiões 

Região 
Disserta 

Sul Sudeste Centro-
oeste 

Nordeste Norte 

 UTFPR, 2006 UFRJ, 2003 UCB, 2006 UFPE, 2014  

 UFPEL, 2009 UFES, 2007  UFAL, 2016  

 UTFPR, 2010 UNICAMP, 
2010 

 UFPE, 2018  

 UEL, 2013 UFMG, 2014    

 UFRGS, 2014 PUCSP, 2015    

 PUCRS 2014 PUCRS, 2016    

  UENF, 2016    

  UFF, 2017    

  USP, 2017    

  UFSCar, 2017    

  PUCRS, 2017    

  UFRRJ, 2017    

  PUCRS, 2018    

  USP, 2018    

TOTAL= 24 06 14 01 03 00 
FONTE: CAPES. 
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QUADRO 07: Programas de Pesquisa em relação às Teses e Dissertações. 

M / D 2003 2006 2007 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

 M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D 

UFRJ 1                      1  

UTFPR   1                    1  

UCB   1                    1  

UFES     1                  1  

UFPEL       1                1  

UTFPR         1              1  

UNICAMP         1              1  

UEL           1            1  

UFRGS             1          1  

UFPE             1          1  

PUCRS             1          1  

UFMG             1          1  

PUCSP               1        1  

PUCRS                 1      1  

UFAL                 1      1  

UENF                 1      1  

UFF                   1    1  

USP                   1    1  

UFSCar                   1    1  

PUCRS                   1    1  

UFRRJ                   1    1  

PUCRS                     1  1  

UFPE                     1  1  

USP                     1  1  

UNESP            1            1 

UFPE              1          1 

UFPE              1          1 

FIOCRUZ                  1      1 

UFBA                      1  1 

 Mestrado: 24 Doutorado: 05 Total: 29 
FONTE: CAPES. 

 
QUADRO 08: Relação entre Descritores & Palavras-chaves.  
GENÊRO / IDENTIDADE PRESÍDIO VARIAVEIS 

Afeto 01 
Direitos Reprodutivos 01 
Discriminação 01 
Experiência 01 
Família 01 
Feminismo 02 
Gênero 17 
Homoafetiva 01 
Homossexualidade 02 
Identidade 02 
Lésbicas 01 
Masculinidades 01 
Masculino 01 
População LGBT 02 
Preconceito 01 
Relacionamento Amoroso 
01 
Resistência 01 
Sexo 01 
Sexualidade 05 
Transexuais 01 
Travesti 05 

Assistência 01 
Cárcere 02 
Colonialidade 03 
Controle penal 01 
Criminalização 03 
Discurso jurídico 01 
Educação de presos 02 
Justiça criminal 02 
Legalidade 01 
Mulheres em conflito com a lei 06 
Penas alternativas 01 
Penitenciária 02 
Presas 03 
Prisão 15 
Reflexos do Encarceramento 01 
Sistema de Justiça Criminal 01 
Sistema jurídico penal brasileiro 01 
Sistema prisional 01 
Violência 02 
Atores Institucionais 01 
Sujeição criminal 01 

Antropologia 01 
Atores Institucionais 01 
Ciências sociais aplicadas 01 
Cursos profissionalizantes 01 
Direitos Humanos 03 
Etnografia 01 
Experiências Sociais 02 
História 02 
Ideologia 01 
Interseccionalidade 01 
Marcadores sociais 01 
Maternidade 02 
Mídia 02 
Migração 02 
Políticas indenitárias 01 
Políticas Públicas 01 
Processos de subjetivação 01 
Profissionais da saúde 01 
Raça 01 
Relações de poder 04 
Representações Sociais 01 
Tecnologia 01 
Pedagogia da Sobrevivência 01 

FONTE: CAPES. 
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DISCUTINDO AS TESES DE DOUTORADO 
 

Bellinello (2013) teve por objetivo analisar a articulação entre os processos de 
subjetivação contemporâneos, as relações de poder e as formas sutis com que as 
tecnologias de gênero naturalizam e perpetuam ações nas relações, parcerias e lutas 
diárias que ocorrem em uma Penitenciária. Sua referência teórica foi a genealogia 
foucaultiana, teve por procedimento de pesquisa a análise de documentos institucionais e 
entrevistas realizadas com funcionários do Sistema Penitenciário que atuam em Londrina. 
Discutiu o entrelaçamento destas forças se engendrando na dinâmica das relações tanto 
de poder quanto de resistência entre os sujeitos apenados. De modo geral, sua discussão 
tange relações de processos construídos a partir da subjetivação disciplinar e 
normalizadora. Segundo o autor, a problematização destas grades biopolitícas binárias 
tem permitido a construção de outros fluxos, para além da grade de ferro e de si mesmo, 
levando os sujeitos presos processarem subjetivações daqueles que representam o 
Estado perante as pessoas presas, a partir dos passos de uma mulher entre as 
masculinidades. 

Concluiu que esse percurso aponta para caminhos possíveis para o surgimento de 
possibilidades existências mais potentes e, pelas quais concretizam o fazer da execução 
penal, em especial nas penitenciárias, algo diferente da produção de incapazes. 

Castro (2016) teve por objetivo analisar os efeitos da interseção de normas de 
gênero e das relações disciplinares sobre a experiência da maternidade na prisão, 
identificando controvérsias no plano dos valores, ressaltando as relações de poder e os 
discursos e práticas que as sustentam. Teve por procedimento de pesquisa um estudo 
empírico, em cinco penitenciárias femininas de quatro estados brasileiros. Foram 
entrevistadas gestantes e mulheres cujos filhos se encontravam junto a elas na prisão 
(n=22) e profissionais que atuam nas referidas unidades prisionais (n=19). Também foram 
feitos grupos focais com gestantes e mulheres com filhos na prisão (n=5) e com 
profissionais de saúde (n=3). 

Os roteiros das entrevistas foram definidos de acordo com os seguintes eixos 
temáticos: 1) percepções da maternidade na prisão, o papel do pai e da família. 2) 
percepção e cuidados na gravidez e no parto; 3) cuidados e assistência à saúde da 
criança; 4) percepção do ambiente, das normas e das interações sociais; 5) vivência da 
separação e encaminhamento dos filhos às famílias e/ou instituições. 

A partir do material coletado verificou que a atenção à saúde reprodutiva prestada 
à mulher presa tem por característica uma forte abordagem medicalizante, prescritiva e 
reducionista que, ao se integrar à ordem disciplinar das relações sociais nas prisões, 
intensifica as desigualdades de gênero, bem como, as relações de dominação, violando 
seus direitos reprodutivos. 

Sua conclusão foi pela urgente aplicação de intervenções penais alternativas à 
prisão para gestantes e mulheres com filhos, como previsto na legislação brasileira e 
recomendado pela ONU. Destacou ainda, a necessidade de questionar a lógica de 
ampliação da intervenção penal como estratégia de controle da pobreza e de formas de 
vida contestadas. 

Silva, Joao Ricard Pereira da (2014) teve por objetivo analisar a conjugalidade 
homoafetiva e seus processos de formalização na Região Metropolitana do Recife/PE. 
Em um movimento de compreensão dos mecanismos que interferem nas decisões dos 
casais pela formalização das suas conjugalidades na Colônia Penal Feminina do Recife. 

Seu referencia teórico foi dado pelo campo etnográfico, organizado por meio da 
observação participante, entrevistas ‘não diretivas’ com os casais durante o trabalho de 
campo. Além da análise etnográfica de algumas matérias sobre a conjugalidade 
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homoafetiva em revistas de grande circulação no Brasil. Nesse sentido, teve por 
procedimento metodológico, entrevistados com 12 (doze) casais compostos por mulheres, 
além de 03 (três) representantes políticos de reivindicação pelos direitos de lésbicas e 
gays no Estado de Pernambuco. 

Sua conclusão foi que as mulheres mantêm as suas conjugalidades na prisão, 
mesmo que esse ambiente seja fortemente marcado por regras rígidas, além de 
carregarem os estigmas sociais próprios das pessoas encarceradas. 

Silva, Vanuza Souza (2014) teve por objetivo analisar os processos históricos de 
mudanças sociais ocorridas desde os anos 60, 70 e 80 do século XX no lugar da mulher a 
partir dos movimentos feministas nas ruas, nas academias que reivindicavam a entrada 
da mulher no mercado de trabalho e questionavam a mulher enquanto símbolo apenas da 
maternidade e casamento. Constatou-se um predomino de mulheres analfabetas e/ou 
semianalfabetas que estão fora do mercado de trabalho e sem nenhuma especialização 
profissional; além disso, integram, em sua maioria, famílias cujas mães solteiras. 

Seu referencia teórico foi inspirado nos pós-estruturalistas Michel Foucault, Gilles 
Deleuze, Judith Butles e Gilles Lipovetsky os quais constroem discussões sobre os 
processos de subjetivação em uma sociedade disciplinar e de controle, pelo qual concluiu 
sobre a legitimação do sistema capitalista, capturam as mulheres para o mercado de 
trabalho, para a indústria da moda e da beleza. 

Souza (2018) teve por objetivo analisar de que forma se dá o exercício da 
sexualidade, a construção e a afirmação das identidades de gênero, sexuais e étnico-
raciais entre mulheres negras que se relacionam afetivamente e sexualmente com 
mulheres na prisão, a partir de pesquisa realizada no Conjunto Penal de Feira de 
Santana, unidade prisional do estado da Bahia. 

Seu referencia teórico foi etnopesquisa e teve por procedimento de pesquisa a 
perspectiva interseccional, utilizando como instrumentos metodológicos de investigação, 
por meio de entrevistas narrativas, observação participante, oficinas temáticas e produção 
audiovisual de vídeo. Sua conclusão foi a sororidade ou o "continuum lésbico", construído 
entre as mulheres na prisão, como rota de fuga e deslocamento da heteronormatividade.  
 
 
4- CONCLUSÃO 

 
A produção acadêmica entre o período de 2003 a 2018 demonstra uma evolução 

crescente sobre o tema, foram 24 dissertações de mestrado (80 %) e 05 teses de 
doutorado (20 %), totalizando 29 trabalhos. Uma das primeiras considerações a serem 
feitas é que essa produção, em certa medida, passou a ter uma maior visibilidade, um 
movimento por parte dos pesquisadores, quando pelo aumento da incidência de políticas 
públicas constituídas no espaço prisional. 

Vale ressaltar também que parte da produção acadêmica foi produzida por autores 
que estão envolvidos no sistema de alguma forma. Além, da consciência da necessidade 
do engajamento político sobre a causa LGBT. Apesar de ter havido um aumento da 
produção acadêmica sobre o tema, ainda não foi suficiente para que os políticos olhem 
com mais afinco ao problema da identidade de gênero na prisão no Brasil. Destacar 
ainda, a efetividade da construção dessa área de conhecimento. 
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