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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo que tem como objetivo geral o desenvolvimento de um 

modelo de dinâmica cultural para incentivo à leitura de itens informacionais que não são 

usufruídos pelas internas do Presídio Feminino de Sergipe – PREFEM-SE. Para tanto, a 

metodologia utilizada baseou-se em um estudo fenomenológico de abordagem qualitativa, além 

do universo da pesquisa representado pelas internas do presídio. Para a coleta de dados, foram 

utilizados questionários e entrevistas, observações e análises de dados, que permitiram a criação 

de um diagnóstico que serviu como base para a concepção da ação de intervenção. Nesta ação, 

realizou-se atividades com três grupos, sendo dez mulheres em cada um, de internas leitoras e 

não leitoras, nas quais foram apresentadas temáticas selecionadas a partir do diagnóstico: 

violência doméstica, feminismo e maternidade no cárcere, ou seja, assuntos que estiveram 

presentes em curtas-metragens e textos selecionados. Após a realização das atividades, as 

internas foram convidadas para se expressarem por meio de discussões e por intermédio de 

cartazes, manifestando a sua interpretação sobre a atividade realizada e apresentando suas 

opiniões umas para as outras. Os resultados apontaram para uma aproximação entre biblioteca 

e internas em relação ao espaço físico e dimensional do local, além do contato com realidades 

análogas e a visualização de representatividade nos textos e curtas-metragens. Conclui-se que 

a atividade gerou elementos positivos sobre as discussões realizadas em relação aos objetos de 

estudo, noções de interpretação, relação dos elementos e a abordagem criativa por meio dos 

cartazes, além de trazer não leitoras para o universo da leitura, dando dinamicidade ao espaço 

da biblioteca. 

 

Palavras-chave: Biblioteca Prisional. Biblioteconomia Social. Mediação da Informação. 

Mediação Cultural. 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work presents a study that has as general objective the development of a model of cultural 

mediation to encourage the reading of informational items that are not consumed by inmates of 

the Female Prison of Sergipe – PREFEM-SE. For this, the methodology used was a 

phenomenological study with qualitative approach, and the universe of research represented by 

the inmates of PREFEM-SE. Data collection was based on questionnaires and interviews, in 

addition to observations and data analyzes that allowed a diagnosis that served as the basis for 

the design of the intervention action. In this action, activities were conducted with three groups 

of readers and non-readers, 10 women per group, where topics selected from the diagnosis were: 

Domestic violence, Feminism and Maternity in prison, subjects that were present in selected 

short films and texts. After the conclusion of these activities, the inmates were invited to express 

themselves through discussions and elaborating posters, expressing their interpretation of the 

activity and presenting them to each other. The results pointed out a connection between the 

library and the inmates, related to the physical and dimensional space of the site, as well as their 

contact with similar realities and the representativeness shown in the texts and short films. It is 

concluded that the activity generated positive elements on the discussions of texts and short 

films, notions of interpretation, correlation among elements and the creative approach through 

the posters, besides bringing readers to the universe of books and reading and giving dynamicity 

to the library space. 

 

Keywords: Prison Library. Social Librarianship. Mediation of Information. Mediation of 

Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estou com saudades de vocês, na outra vez que estive aí eu pedi pra vocês não 

esquecerem de me chamar pro clube do livro, eu fico só com vontade, tem gente que 

já foi mais de uma vez. Eu amei estar com vocês, não pela comida, eu gosto de ler, 

mas pelas energias positivas que vocês passam pra gente, apesar do lugar, vocês 

tratam a gente com carinho e não como criminosas, a gente se sente gente (Interna do 

PREFEM-SE, 2019). 

 

Mesmo a biblioteca prisional não sendo um lugar óbvio ou evidente de se trabalhar 

dentro da Biblioteconomia, a catalogação e a tecnologia são temáticas ascendentes no campo, 

pois atraem os olhares e a visibilidade para a área. No entanto, quando temos cenários sociais 

os quais o livro e a leitura são necessários e urgem pelo seu olhar, é valido voltar a atenção para 

esse campo. A fala da interna do Presídio Feminino de Sergipe (PREFEM-SE) ilustra como a 

biblioteca tem um papel válido dentro do contexto do cárcere, a utilidade do livro, a 

transformação que ele pode proporcionar em pessoas que necessitam de mudanças de 

perspectiva, sendo assim, o livro e a biblioteca podem fazer parte desse contexto social. 

Ao pensarmos na trajetória da história do livro e da leitura, veremos que sempre 

esteve ligada, de alguma forma, ao poder e às elites. Os grandes reinos da antiguidade possuíam 

bibliotecas com acervos admiráveis, que guardavam as informações mais significativas para o 

mundo na época. Mesmo após anos de guerras e destruições, as bibliotecas atravessaram esses 

cenários, tendo sempre lugar de destaque e importância num contexto elitizado. Se 

relacionarmos a relevância da biblioteca para o contexto social, veremos que essa é uma 

realidade que se destoa, pois quem normalmente tem acesso aos livros para leitura de edificação 

ou de lazer são pessoas que dispõem de tempo para tal, isto é, não é a Dona Maria que trabalha 

o dia todo para levar a refeição aos seus filhos ou a menina da periferia que precisa levar a 

“quentinha para o traficante”. A essa perspectiva soma-se a falta de recursos na educação 

básica, sendo necessária a oferta de ações sociais nas comunidades e periferias que possam 

trazer bibliotecas públicas e comunitárias para ocuparem esses espaços. É importante que essas 

pessoas tenham acesso ao livro, pois, muitas das vezes, elas nunca pisaram em uma biblioteca 

na vida. 

Sendo assim, a fala da interna se relaciona com as questões que podem ser 

exploradas em uma biblioteca prisional, a chamativa, já nesta introdução, é para gritar a 

necessidade que temos de falar sobre Biblioteconomia social, neste caso, a biblioteca prisional. 

Mas, antes de adentrarmos nesse assunto, é interessante entender o caminho que as bibliotecas 

percorram ao longo da humanidade.  
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Na trajetória da humanidade, as bibliotecas ajudaram na consolidação da história 

de vários povos e culturas. Com o entendimento de que ela servia para guardar o conhecimento, 

esses lugares eram especialmente visados em estratégias de guerra, pois, ao se extinguir o 

conhecimento de um país, perdia-se tudo; nessa analogia, conhecimento era poder. Como 

elucidação, pode-se mencionar a biblioteca de Alexandria, que se tornou conhecida como uma 

das maiores unidades informacionais do mundo, com um acervo de 700.000 rolos de 

pergaminhos (MEY, 2004), porém que teve todo seu conteúdo destruído por incêndios que a 

acometeram. O sentido histórico de conhecimento que a biblioteca de Alexandria contribuiu 

para humanidade foi tão significativo que, em 1986, foram iniciados estudos para que a 

biblioteca fosse reerguida como uma tentativa de rememorar todo o conhecimento e a 

necessidade que aquele local constituía (MEY, 2004). 

Narrar a importância de bibliotecas como a de Alexandria denota o papel que essas 

unidades conquistaram ao longo dos anos. A inscrição da informação e do conhecimento, 

mesmo que a priori reservada a uma pequena parcela da população, ajudou no sentido de 

preservar o conhecimento. A característica ainda conservadora e vanguardista das bibliotecas 

destinava seu uso e presença à elite, aos cientistas e filósofos e, durante muito tempo, a figura 

dessa unidade informacional se restringiu a uma parcela da sociedade, deixando o restante da 

população de fora da esfera de acesso ao conhecimento. Esse paradigma de guarda foi perdendo 

espaço a partir do Renascimento com os primeiros movimentos que democratizaram o acesso 

ao espaço e aos livros (SANTOS, 2012). As bibliotecas começaram a funcionar de modo mais 

dinâmico e com melhores ferramentas para atender à população e essa escala gradual sucedeu 

também aos suportes, que passaram a ser mais acessíveis por meio da criação da imprensa por 

Gutemberg em 1452. 

A dinamicidade desse processo também se estendeu para a profissão do 

bibliotecário, que agora tinha também a função de guardar e disseminar a informação. Nesse 

sentido, a sua premissa social estava lançada: um olhar ao potencial da profissão em alcançar 

locais onde o livro não era acessado e permitir o aporte da informação a toda e qualquer pessoa, 

denotando o viés social da profissão. 

Nesse contexto, os processos históricos que desenvolveram o enredo de biblioteca 

prisional perpassaram longos caminhos, promulgações de leis, necessidades de interferências 

dos direitos humanos e principalmente a evolução da consciência humana sobre as práticas de 

punição. Para o entendimento sobre biblioteca prisional, é necessário antes conhecer a história 

de como se desenvolveu o cárcere e a questão da punição no Brasil e no mundo.  

A construção da história do cárcere remonta-se desde os primeiros conhecimentos 
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que se têm do mundo. As punições já eram trabalhadas a partir do momento no qual começou 

a se construir a noção dos primeiros grupos sociais, as tribos, isolando ou punindo aquele que 

agisse contra o seu estado, com o conhecido ditado “olho por olho, dente por dente”, chamada 

a Lei do Talião. Os processos foram evoluindo e as punições chegaram às vias de crueldade e 

humilhações públicas, aclamando os fervores de uma sociedade que exigia punições. Com o 

passar dos anos, a período da razão alcançou alguns países e um número expressivo de 

estudiosos começaram a questionar esse tipo de pena, nascendo assim os primeiros 

estabelecimentos prisionais com a função de privação de liberdade como forma de correção 

para aguardar julgamento e cumprimento de pena.  

No Brasil, as primeiras leis de execução penal vieram com os portugueses, que 

fizeram com que suas leis fossem aqui instaladas. Aos poucos as amarras foram sendo desfeitas 

com a criação de leis independentes, culminando, em 1940, no Código Penal tal como é 

conhecido hoje. O conceito de prisão e punição teve evolução semelhante ao resto do mundo, 

as prisões foram construídas e os direitos dos presos e dos apenados foram sendo estabelecidos 

ao longo dos anos (FADEL, 2012). A realidade das prisões brasileiras hoje reflete um histórico 

punitivo e cruel com traços da escravidão, racismo e preconceito que margearam muitos negros 

da sociedade e resultou no fato de eles constituírem 64% da atual população carcerária no Brasil 

(BRASIL, 2017).  

As políticas públicas de ressocialização caminham a passos lentos e com poucas 

propostas de melhoramento desse quadro, principalmente no que diz respeito às políticas 

socioeducacionais para populações carentes, com oportunidades de declínio do índice de 

aprisionamento de negros no Brasil. Dados compreendem que os percentuais de não 

condenados que estão presos contribuem para lotação do sistema, desencadeando uma série de 

insatisfações e rebeliões, tornando o sistema prisional brasileiro uma bomba prestes a explodir. 

As mulheres, no passado, eram encarceradas em prisões mistas e, mesmo com celas 

separadas dos homens, não tinham espaço e dignidade. A partir de leis que garantiram seu 

espaço em presídio separado por gênero, foram sendo construídas as particularidades e o 

respeito às individualidades das presidiárias como mulher e mãe. Dessa maneira, o avanço 

dessas leis representou um paliativo para o crescimento exacerbado de prisões femininas no 

Brasil, que hoje ocupa o terceiro lugar em relação à taxa de aprisionamento no mundo, o que 

compreende o número de mulheres presas a cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2018). Somado 

a isso, o ambiente prisional, além de provocar o isolamento físico e social do apenado, também 

causa um isolamento informacional, tirando do seu alcance conhecimento ou saberes que ele 

poderia ter caso estivesse livre.  
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É importante mencionar que o direito à informação é garantido por lei, mas dadas 

as condições dos presídios, o acesso pode ser bloqueado devido à estrutura e falta de 

investimentos, sendo que muitos se contentam em ter apenas um colchão para dormir com o 

mínimo de conforto. Nesse sentido, as bibliotecas prisionais cumprem um papel de atenuar esse 

lapso informacional, dando a oportunidade de o apenado receber informações sociais e culturais 

e poder construir suas noções de cidadania e ressocialização. 

O livro e a leitura como forma de ressocialização já eram vistos nos mosteiros, onde 

os presos liam livros religiosos para se redimir dos seus pecados, aprender lições sobre seus 

crimes e visualizar uma oportunidade de retorno para a sociedade de forma pacífica e “curado” 

de seus pecados (PESCHERS; PATTERSON, 2007).  Sendo assim, as bibliotecas sempre 

estiveram presentes de alguma forma nessas ações e aos poucos caminharam para um lugar de 

prestígio e ressocialização e não como forma de punição. 

No Brasil, as bibliotecas em presídios são previstas pela Lei nº 7.210 de 11 de julho 

de 1984, recentemente atualizada na Lei 13.163 de 09 de setembro de 2015, cujo artigo 21 

descreve que “em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma 

biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos 

e didáticos” (BRASIL, 2015).  

As pressões nas políticas públicas no Brasil quanto às bibliotecas prisionais estão 

ganhando aliados, como a Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais (CBBP), que tem como 

presidente a bibliotecária Cátia Lindemann, uma ativista nas questões de Biblioteconomia 

social, que luta pela causa das bibliotecas prisionais e comunidades carentes. Essas ações deram 

publicidade para o discurso de biblioteca prisional que antes eram esquecidas ou não 

mencionadas na biblioteconomia. Cátia tem um discurso humano e acredita no poder dos livros, 

mas, antes de tudo, acredita na mudança do apenado, sendo o livro uma das pontes para a 

ressocialização. As bibliotecas prisionais são garantidas pela lei, bem como o acesso aos 

estudos dentro do sistema conforme Lindemann (2017, não paginado) afirma “biblioteca 

prisional não é assistencialismo, mas direito legal de todo e qualquer apenado”. Essa frase é um 

símbolo de luta e convite para a possibilidade de fazer valer a lei, já que no Brasil, dos 1438 

estabelecimentos prisionais, somente 626 possuem biblioteca.  

A luta pela inserção de bibliotecas nas prisões faz parte das iniciativas para melhoria 

na ressocialização do indivíduo, além de fortalecer a promoção do seu empoderamento social, 

civil e cultural, sua noção de cidadania no mundo e consciência coletiva como defende Cristina 

Carvalho e Marcelo Carvalho (2017, p. 149): “assim, pode-se dizer que a biblioteca prisional 

possibilita ao leitor que se encontra preso, ainda que momentaneamente, atingir um grau de 
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liberdade intelectual, no qual o imaginário pode sim transcender os muros da prisão”. 

As questões levantadas pela bibliotecária Cátia inspiraram a motivação e o interesse 

deste trabalho, direcionando o objeto de pesquisa para o Presídio Feminino de Sergipe 

(PREFEM-SE), especificamente no que tange à biblioteca prisional do local. O PREFEM é 

localizado, desde 2010, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana da capital Aracaju, 

com um espaço que pode abrigar 176 (cento e setenta e seis) internas, mas atualmente abriga 

232 (duzentas e trinta e duas), resultando em uma taxa de ocupação de 1,31 pessoas por vaga. 

Cabe mencionar que a maioria das internas aguardam julgamento e, portanto, não foram 

sentenciadas, o que pode gerar uma ociosidade maior por causa da espera pela sentença. 

Para o ano de 2019, o presídio oferece cursos em parceria com Serviço de Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), estudos educativos, como a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e projetos 

sociais que ajudam no processo de ressocialização das internas. É válido ressaltar que o 

programa de atividades depende da gestão do presídio, algumas privilegiam a execução dessas 

ações educadoras e outras não. Felizmente, a gestão atual realiza um excelente trabalho neste 

sentido, dando abertura para prática dessas atividades. 

A biblioteca do PREFEM possui um acervo de aproximadamente 2000 exemplares 

que abrangem várias áreas do conhecimento e procuram atender às internas nas demandas 

escolares ou para a leitura de lazer. A coordenação da biblioteca fica a cargo de duas internas 

que cuidam dos processos de organização dos itens informacionais dentro da biblioteca, bem 

como dos processos de empréstimo. Entretanto, existe uma rotatividade no setor, pois as 

internas que são libertadas do presídio deixam o posto de trabalho para outras, estas não passam 

por um treinamento sobre o funcionamento da biblioteca, não mantendo assim uma rotina dos 

serviços, o que prejudica as ações de organização da biblioteca. 

Apesar de existir uma organização preliminar do acervo da biblioteca, sua 

disposição mostra-se confusa até mesmo para as próprias internas que a coordenam. Outrossim 

é a relação de títulos solicitados pelas presas, como não há um catálogo que contenha os livros 

disponíveis no acervo, existe uma repetição de obras emprestadas, com um nicho restrito a itens 

direcionados para o lazer, como romances, livros da temática espírita, religião e autoajuda. 

Embora isso não seja um problema, visto que a prática de leitura possibilita o crescimento de 

vocabulário e outros benefícios, a melhor disponibilização dos itens informacionais pode trazer 

o consumo a outros títulos e também ao desenvolvimento de atividades e ações que possam 

propiciar  discussão da leitura, fazendo com que se faça relações com questões sociais e 

culturais. Ao serem visualizados esses pontos, percebeu-se a necessidade de se conseguir 
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dinamizar o uso da biblioteca entre as internas com estímulos para as leituras que não eram 

consumidas entre elas, por isso este trabalho possui o tema: Desenvolvimento de dinâmicas 

culturais para o estímulo à leitura não consumida em bibliotecas prisionais. 

As dinâmicas culturais expressas no tema dizem respeito às práticas de mediação 

que são realizadas em bibliotecas. Na mediação da informação, entende-se que todo processo 

que perpassa o item informacional e o leitor, dentro de unidades informacionais, como 

bibliotecas, advém de alguma forma por interferência do profissional bibliotecário, assim o 

conceito de mediação da informação é definido como 

 

[...] toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação –, direta ou 

indireta; consciente ou inconsciente; individual ou coletiva; que propicia a 

apropriação de informação que satisfaça, plena ou parcialmente, uma necessidade 

informacional (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 92). 

 

Já no contexto das mediações culturais, elas expressam a ideia de que a intervenção 

acontece para a formação de cultura específica do indivíduo com uma aproximação de um item 

informacional cultural desconhecido para melhor apreensão e apropriação da informação 

daquele item, definindo essa prática como 

 

Processos de diferente natureza cuja meta é promover a aproximação entre indivíduos 

ou coletividades e obras de cultura e arte. Essa aproximação é feita com o objetivo de 

facilitar a compreensão da obra, seu conhecimento sensível e intelectual – com o que 

se desenvolvem apreciadores ou espectadores, na busca de formação de públicos para 

a cultura ou de iniciar esses indivíduos e coletividades na prática efetiva de uma 

determinada atividade cultural (COELHO, 1989, p. 8). 

 

Esses processos de mediação cultural foram entendidos como intermédios que 

poderiam ser usados para o estímulo às internas em relação aos livros não lidos. A dinâmica 

selecionada para essa atuação foi a apresentação de curtas-metragens com temas pré-definidos, 

como violência doméstica, empoderamento feminino, questões étnicas e sociais e maternidade. 

A partir da projeção desses curtas-metragens, foram feitas discussões sobre as temáticas 

relacionadas e posteriormente foram oferecidos espontaneamente textos que trazem o contexto 

dos curtas-metragens, abrangendo as temáticas pré-definidas para melhor aprofundamento do 

assunto em questão. 

A partir de visitas realizadas à instituição e de conversas com algumas internas, 

diretores e o coordenador pedagógico, enxergou-se a possibilidade de se tentar dinamizar a 

leitura por intermédio de ações pensando num objeto que poderia auxiliar no campo de 

mediação cultural dos itens informacionais não consumidos, chegando assim à problematização 
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deste trabalho: é possível utilizar a mediação cultural por meio de uma produção audiovisual, 

curtas-metragens, para propiciar um melhor alcance da leitura não consumida pelas internas da 

biblioteca prisional do PREFEM?  

No caso da leitura não consumida, entende-se que são os itens que não estão 

presentes nos cadernos de empréstimos, como livros que tratam de temáticas sociais, como o 

empoderamento feminino, além de possibilitarem uma discussão social e crítica e auxílio no 

dia a dia dessas internas. Entendemos também que essa problemática faz parte de um esfera 

maior, pois a falta de organização resulta em deficiência na divulgação desses itens 

informacionais, o que ainda se soma à proibição das internas de utilizarem o espaço da 

biblioteca para realizarem ações e atividades de discussão sobre esses temas e 

consequentemente não terem a oportunidade de conhecer o acervo e, por último, a inexistência 

de um catálogo para consulta desses itens.  

As prisões femininas brasileiras hoje abrigam, em sua maioria, mulheres negras, 

mães, presas pelo envolvimento com o tráfico de drogas que são, muitas das vezes, 

impulsionadas pelos companheiros, amantes, pai ou irmão. Somado a isso, elas possuem um 

baixo índice de escolaridade e, por conseguinte, pouca noção dos seus direitos sociais, culturais 

e morais. Entende-se que a biblioteca prisional  torna-se aliada uma à mulher no cárcere, pois 

estando privada de liberdade, família e amigos, o livro configura-se como uma ponte para a 

conexão com realidades análogas, além de ter a chance de exercitar a prática reflexiva sobre 

sua relação com o mundo no sentido de uma ligação introspectiva que dá entendimento de sua 

realidade, fazendo-a questionar sobre como o sistema exerce manipulação e alienação, neste 

sentido, a leitura age como prática libertadora. 

Além de funcionar como uma extensão da educação no cárcere, a biblioteca pode 

suprir alguma lacuna informacional que a escola não consegue preencher em sua rotina de 

atividades, ela ainda insere um caminho alternativo, propiciando uma geração de conhecimento 

para as internas que não tiveram a oportunidade de estudar.  

A iniciativa de trabalhar a temática da biblioteca prisional no PREFEM nasceu do 

engajamento em tentar melhorar a perspectiva de aceitação da mulher em seu perfil social, 

cultural, étnico e estimular sua busca pelo autoconhecimento, trabalhar as questões de 

empoderamento por meio da leitura e incentivar o uso de outros itens informacionais presentes. 

Outro ponto nesse sentido é a oportunidade de promover a biblioteca dentro do presídio para as 

internas que não a utilizam, pois o número de empréstimos não contempla a totalidade das 

mulheres. Pensando nisso, o desenvolvimento de atividades no presídio pode, de alguma forma, 

ajudar nessa promoção da biblioteca.  
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O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um modelo de dinâmica cultural para 

incentivo à leitura de itens informacionais que não são consumidos pelas internas do PREFEM. 

Os objetivos específicos são: diagnosticar e realizar um processo de catalogação e organização 

do acervo da biblioteca do PREFEM, criando uma metodologia simplista para que as internas 

continuem reproduzindo; constatar o grau de alfabetização das internas e suas preferências de 

leitura; analisar a percepção das internas quanto aos curtas-metragens e suas respostas para a 

abertura a novas leituras; promover discussões acerca dos curtas-metragens, dos livros e do 

impacto dessa ação em suas vidas; verificar, após as ações, se os estímulos resultaram 

positivamente ao que foi programado. 

Para internalização do tema e para propiciar um melhor entendimento dessas 

proposições, foram realizados estudos com alguns teóricos da área de Biblioteconomia, Ciência 

da Informação, Filosofia e Direitos Humanos. Para abordar a fundamentação da pena foi 

trabalhado Foucault (2014), Beccaria (2005), Hunt (2009), Miotto (1992), Oliveira (1984). Em 

relação ao histórico de aprisionamento de mulheres, foram pesquisados os autores Andrade 

(2015), Soares e Ilgenfriz (2002), Artur (2017) e Karpowicz (2016). Em relação às bibliotecas, 

Ranganathan (1931), Fonseca (2007) e Lemos (2008). A Biblioteconomia social e biblioteca 

prisional contaram com Lindemann (2018), Almeida Júnior (1997), Carvalho (2018), Trindade, 

(2009), Eiras (2007), Silva Neto e Leite (2011). Nesse item especificamente, cabe pontuar como 

foi sentido uma carência sobre a discussão da Biblioteconomia social dentro da área em nível 

nacional, principalmente de autores que estejam, de fato, trabalhando diretamente em locais que 

representem o social, as comunidades, as favelas, as ruas e os presídios. Já para as questões de 

mediação da informação e mediação cultural, utilizou-se Rasteli e Caldas (2017), Almeida 

Júnior (2009, 2015), Almeida (2013, 2016). Alguns títulos excedem dez anos de existência, 

mas se tratam de clássicos imprescindíveis para compor a revisão teórica desse trabalho. 

As proposições dos autores foram necessárias para se entender o objeto de pesquisa 

que é uma biblioteca prisional e seu complexo ambiente. Esses autores permitiram construir 

uma significância das ações e proposições, colocando um olhar social e humano sobre o objeto 

com uma reflexão sobre as ações baseada na teoria apresentada e o perfil das internas do 

PREFEM. A possibilidade de fazer com que a biblioteca tenha seus métodos expandidos, no 

que confere a sua aplicação social e uso, é um dos resultados esperados a partir das dinâmicas 

que foram realizadas.  

Para a estrutura de organização dessa dissertação tem-se a parte introdutória, que 

trouxe os elementos essenciais para a discussão da pesquisa, as informações básicas e também 

tema, objetivos, problemática e justificativa. O segundo capítulo trata de descrever o referencial 
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teórico que trouxe respaldo para a tratativa do objetivo e tema abordado. Na terceira parte, são 

discutidos os métodos e técnicas utilizados para investigação e análise de dados trabalhados 

nesta pesquisa. O quarto capítulo traz uma descrição sumária das atividades de diagnóstico que 

foram realizadas anteriormente à ação de intervenção.  Já o quinto capítulo apresenta e analisa 

toda a ação de intervenção, apresentando também seus resultados. Nas considerações finais é 

abordada a reflexão de todo o trabalho de pesquisa, considerando os objetivos propostos e 

alcançados, como também os erros e acertos encontrados durante o desenvolvimento da 

pesquisa. Na última parte, são trazidos a descrição das referências bibliográficas, os anexos e o 

guia de dinâmicas culturais para estimulo à leitura, que se encontra no apêndice deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico a seguir foi planejado para o melhor entendimento das relações 

de punição, prisão, mulher e biblioteca prisional. Entende-se que, por se tratar de um tema 

complexo em sua essência, haja uma abrangência em seu estudo para melhor caracterizar as 

ações de planejamento de trabalho. As histórias das prisões no Brasil e no mundo se sucederam 

por elementos que necessitam ser pontuados antes de se entrar nas temáticas de prisões 

femininas, bibliotecas prisionais e mediação da informação e cultural.  

O trabalho está dividido, portanto, em sistema prisional: histórico de construção e 

consolidação, onde é exibido um histórico desse contexto; seguido por mudança do conceito de 

pena, mostrando as fases que o caracterizam e como se apresentam; o tópico sistema prisional 

brasileiro apresenta como se desenvolveu e os números atuais do cárcere no Brasil; a seção 

seguinte versa sobre os presídios femininos no Brasil, que remontam à sua história e descrição 

atual; a biblioteca, Biblioteconomia social e biblioteca prisional são apresentadas e 

conceituadas nos capítulos seguintes e, por fim, é apresentada a fala de mediação da informação 

e cultural, denotando suas particularidades e aplicações no trabalho. 

 

2.1 Sistema Prisional: histórico de construção e consolidação 

 

Ao se analisar a construção penal no mundo, é necessário visualizar alguns pontos, 

como ao fato de que as punições  tinham certo apelo social e eram aclamadas como pedidos de 

justiça pela sociedade como uma invocação de feitios doentios e cruéis de castigo – que na 

Europa e em outras partes do mundo eram tidas como comuns; utilizavam-se de torturas que 

eram exibidas como shows à população nas formas de apedrejamento, esquartejamento, 

empalamento e outros castigos brutais semelhantes. Foucault (2014) denomina esses eventos 

de “festa sombria” por causa do próprio aspecto que representavam.   

Há certa proximidade dos métodos de tortura com as práticas inquisitórias da igreja, 

as formas de punição em queimar e torturar feiticeiros e bruxas ainda perduraram por alguns 

anos, mesmo com outros novos métodos e formas de punição, que só são extintas, de acordo 

com Hunt (2009), em 1790 pelo parlamento britânico. Antes disso, não somente feiticeiras, mas 

cientistas, filósofos ou quem ousava contrariar os ideais lógicos para época eram punidos com 

formas inimagináveis de tortura.  

As execuções penais públicas acabaram se tornando prática de entretenimento que 

contavam com público cativo e participante a cada punição. Foucault reflete que o público, ao 



25 

 

 

participar das ações penais como expectador e “comemorador” do ato, estava inserido em um 

ato de selvageria, visto como um crime sendo combatido com outro crime, com ritos de tortura 

sendo aplaudidos e aclamados, funcionando como um alimentador desse sistema. Porém, essas 

práticas passaram a ser malvistas por parte da sociedade, sendo consideradas “como uma 

fogueira onde se reacende a violência.” (FOUCAULT, 2014, p. 24).  

Essas reflexões fizeram com que os juízes e carrascos mudassem o seu 

posicionamento quanto às punições públicas, tornando-as passíveis de julgamento “honesto”. 

Os representantes da lei começaram a se sentir envergonhados em punir como executores 

selvagens de atos cruéis e esse embaraço fez com que as punições migrassem para o ramo do 

trabalho forçado no campo ou em outras áreas. Foucault (2014) ressalta que nesse sentido houve 

uma transmutação no conceito dos juízes em visualizar a pena como forma de correção, 

recuperação e cura.  

Sobre essas mudanças na postura dos sistemas punitivos ocorridos no fim do século 

XVIII na Europa, pode se observar que elas não se deram rapidamente, foram sendo observadas 

e estudadas pequenas reflexões neste sentido e as torturas começaram a ser abolidas e/ou 

cambiadas por sistemas mais brandos de punição nos tribunais no mundo, como é possível 

observar no trecho a seguir 

 

A guilhotina, utilizada a partir de março de 1792, é a mecânica adequada a estes 

princípios. Com ela, a morte é reduzida a um acontecimento visível, mas instantâneo. 

Entre a lei, ou aqueles que a executam, e o corpo do criminoso, o contato é reduzido 

ao momento de um lampejo. Não há afrontamento físico; o carrasco só tem de ser um 

relojoeiro meticuloso (FOUCAULT, 2014, p. 27). 

 

Beccaria, representante iluminista penal, trouxe luz na época em favor de um direito 

que não preconizasse torturas e penas sem um julgamento justo e com apresentação de provas 

para inocência ou condenação. Também se levantou contra o posicionamento da tortura em 

favor de uma confissão e discutiu a validade de um depoimento no auge de uma tortura, na qual 

a dor pode pedir misericórdia em favor de uma não verdade, como defende no argumento 

“Outro ridículo motivo da tortura é o da purgação da infâmia, isto é, que um homem julgado 

infame pelas leis deve confirmar seu depoimento com a luxação dos seus ossos. Esse abuso não 

deveria ser tolerado no século XVIII” (BECCARIA, 2005, p. 70). 

Outro representante nesse sentido foi o escritor e filósofo francês Voltaire (1694-

1778) que, ao se enveredar para estudos sobre alguns crimes de tortura que chamaram sua 

atenção, vislumbrou o poder de influência que as opiniões religiosas mantinham sobre as 

decisões que eram tomadas nos tribunais judiciais e, paralelamente a isso, fez duras críticas ao 
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sistema de punição cruel que era imputado na França àquela época (HUNT, 2009). Por possuir 

prestígio entre os nobres na época, conseguiu influenciar inclusive outros países com seus 

pensamentos sobre a punição por tortura pública, o que contribuiu positivamente para a 

diminuição desse tipo de pena. Um encontro proporcionado ao filósofo foi a obra de Beccaria, 

supracitada, que trouxe lucidez aos questionamentos de execução penal à época. Voltaire fez 

questão de difundir a obra do autor no ambiente francês, o que, de certa forma, também auxiliou 

nos processos de extinção das punições atrozes.  As pesquisas de Hunt (2009) sobre a invenção 

dos direitos humanos se relacionam com os fatos do declínio dos métodos punitivos cruéis 

existentes e a preocupação com os direitos humanos, assim o caminhar da humanidade alcançou 

esse nível de civilidade que proporcionou a criação de leis e deveres para a sociedade.  

Deu-se, então, o desaparecimento gradual do que Foucault chamou de “o grande 

espetáculo da punição física” (FOUCAULT, 2014, p. 28) no início do século XIX em alguns 

países europeus e nos Estados Unidos. O autor afirma que isso aconteceu de forma gradual, 

pois a humanidade demorou a se desvencilhar das amarras cruéis desses sistemas punitivos, 

seja por questões de conservadorismo ou por habituação às leis penais. 

Os períodos relatados acima podem ser melhor compreendidos em uma sistemática 

que é trabalhada no histórico de Direito Penal. As fases de implementação dos sistemas de 

punição e prisão são abarcadas em quatro vertentes: período da vingança privada, período da 

vingança divina, período da vingança pública e período humanitário de pena (OLIVEIRA, 

1984). Eles não pertencem a uma sequência lógica de tempo, coexistiram e coexistem entre si, 

mas possuem traços de definição que marcaram algumas épocas, consolidando assim suas 

definições. 

A vingança privada trata-se daquela que executa o exercício do juízo com as 

próprias mãos, tendo como inciativa a vingança. Nela existe a separação de grupos sociais e 

comunidades como consequência de ofensa ou crime contra esses grupos, alimentando os 

impulsos vingativos e punitivos (CALDEIRA, 2009; OLIVEIRA, 1984). A lei do Talião é 

inaugurada e reconhecida por seus dizeres: “olho por olho e dente por dente”. 

Outra postura que remonta desde a antiguidade é o da vingança divina, onde a 

posição religiosa ganha espaço nas normas de conduta dos indivíduos. Sobre essa questão, 

Oliveira (1984) traz um recorte significativo sobre as várias remontagens históricas de alguns 

países, como Egito, a antiga Pérsia, China, Grécia, Índia e Roma, onde as leis religiosas e 

absolutistas eram responsáveis por ditar as regras da vida em sociedade, uma vez que os reis e 

líderes possuíam poder de divindade e seu comando era soberano. 

A sociedade evoluiu e, com isso, suas leis e normas de convivência também 
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avançaram. A criação de comunidades e espaços sociais fizeram com que se consolidassem as 

camadas sociais e o Estado pôde cuidar da população, ocasionando avanços nas separações 

entre religião e direito, mesmo que de modo incipiente (OLIVEIRA, 1984). O que motivou o 

início dessa era da vingança pública foram as guerras privadas, as quais o governo viu a 

necessidade de impor leis para mediar os conflitos, racionalizando esses processos 

(CALDEIRA, 2009; FERRAZ JÚNIOR, 2007). Mediante a isso, o poder governamental toma 

para si a tutela de punir os conflitos observados no período vingativo privado, tirando a 

responsabilidade da população. Mesmo possuindo ainda caráter punitivo cruel, é percebido um 

avanço no que se refere às mediações penais nesse sentido. 

O período humanitário da pena no fim do século XVIII reflete sobre a junção das 

concepções filosóficas acerca do assunto. Conhecido como século das luzes, o período 

humanitário culminou na reivindicação do fim dos regimes cruéis punitivos em várias partes do 

mundo, aclamando por um direito mais humanitário. Já não eram bem vistos e resolutivos os 

casos de penas de morte ou torturas em público para os crimes mais leves e não refletiam 

positivamente para a sociedade (BITENCOURT, 2004; FERRAZ JÚNIOR, 2007; OLIVEIRA, 

1984). Sobre a participação do movimento de filósofos, juristas e pensadores da época que 

culminou em um período mais humanitário, são trazidas duas citações que elucidam essa 

temática 

 

Por conseguinte, temos de descrever o nascimento e os primeiros tempos desta 

enigmática «brandura». Glorificam-se os grandes «reformadores» – Beccaria, Servan, 

Dupaty, Lacretelle, Duport, Pastoret, Target, Bergasse, os redatores dos Cahiers e os 

Constituintes – por terem imposto esta brandura ao aparelho judiciário e aos teóricos 

«clássicos» que, ainda no século XVIII, a rejeitavam com rigor argumentativo 

(FOUCAULT, 2014, p. 87). 

 

Ou ainda,  
 

 

Diante de todas as razões expostas, não se pode afirmar sem ser ingênuo ou 

excessivamente simplista que a prisão surge sob o impulso de um ato humanitário 

com a finalidade de fomentar a reforma do delinquente. Esse fato não retira 

importância dos propósitos reformistas que sempre foram atribuídos à prisão, mas sem 

dúvidas deve ser levado em consideração, já que existem muitos condicionamentos, 

vinculados à estrutura sociopolítica, que tornam muito difícil, para não dizer 

impossível, a transformação do delinquente (BITENCOURT, 2004, p. 31). 

 

As ideias apontadas na primeira citação trouxeram um histórico do que vieram a ser 

os primeiros formatos de prisões no mundo, quais foram os elementos que moldaram a sua 

constituição e formatação. É nítido que esse recorte não abrange a totalidade das informações 

que o compõem, mas trouxeram nuances para que possa ser entendida a consolidação do sistema 
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prisional feminino no Brasil que será tema das seções seguintes. 

 

2.1.2 Sistema prisional brasileiro 

 

Entender o sistema prisional de uma forma geral é fundamental para adentrarmos 

na temática de presídios femininos e bibliotecas prisionais, pois é necessário imergir no 

complexo de suas fissuras e deficiências para buscarmos soluções e medidas que possam 

auxiliar, mesmo que de forma mínima, no melhoramento de suas funções. Para tanto, serão 

apresentados alguns dados sobre o funcionamento do sistema prisional brasileiro e seu 

histórico. 

O sistema prisional brasileiro possui, em seu tratamento com os presos, 

aproximação com as barbáries a que foram acometidos os presos no passado. Os noticiários 

apresentam quase que cotidianamente algum relato de rebelião por motivos de superlotação, 

falta de equipamentos ou comidas, além da proliferação de doenças as quais os internos estão 

expostos por falta de uma estrutura de saúde no local. Para se ter um panorama mais abrangente 

da situação dos presídios brasileiros, é necessário entender um pouco do seu berço histórico e 

social, bem como analisar uma série de dados que serão apresentados a seguir.  

A construção do sistema prisional brasileiro contou com um histórico que se 

assemelha ao restante do mundo, além de as questões de vingança privada, divina e pública 

alcançarem o Brasil em diversos períodos, como no pré-descobrimento com a aplicação das 

próprias leis e costumes pelos índios, relacionando as punições de acordo com suas crendices. 

No período Colonial, que tem sua história pautada nos trabalhos forçados e escravidão, 

imputando a vontade da igreja e dos colonizadores à forma de punir. No Império, no qual há 

procura de se desvencilhar das amarras de Portugal com a inaugurou sua constituição em 1830. 

Por fim, a República que alcançou o status de civilidade e agrupamento de leis de outros países 

que ajudaram a fundamentar as questões prisionais no Brasil, criando uma nova legislação penal 

em 1890 (FADEL, 2012). 

O Brasil perpassou por vários estabelecimentos de leis penais até se consolidar no 

que se apresenta hoje, o Código Penal de 1940, que é fruto de construções históricas nacionais 

e emprestadas de outros sistemas penais no mundo. Além disso, nela constou a primeira 

definição sobre a separação entre homens e mulheres em ambientes prisionais. 

A Lei de Execução Penal (LEP) de 1984, que é ponto chave para alguns requisitos 

deste trabalho, tem por objetivos estabelecidos: 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 
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decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado. Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça 

ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na 

conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta Lei 

aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou 

Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Art. 3º Ao 

condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela 

sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza 

racial, social, religiosa ou política. Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da 

comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança (BRASIL, 

1984, p. 1). 

 

As leis estabelecem critérios que definem parâmetros para serem aplicados em 

sociedade. Sua abrangência é grandiosa para exposição e detalhamento, mas é de conhecimento 

que suas aplicações falham em um sistema penitenciário sobrecarregado. O Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN) é o órgão responsável pela aplicação e fiscalização da LEP e 

da Política Penitenciária Nacional, trabalhando com a divulgação de dados por meio do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) abrangendo a situação dos 

presídios em nível nacional. Esses dados abordam a população dos presídios, natureza dos 

crimes cometidos, taxa de ocupação por presídio, raça, escolaridade e outros fatores que ajudam 

a ilustrar o perfil do interno brasileiro. Em seu último relatório geral sobre o perfil geral 

carcerário brasileiro, de 2017, a INFOPEN apresentou alguns dados que serão analisados a 

seguir para melhor conhecimento e detalhamento das estruturas de presídios no país. A 

visualização desses dados ajuda a construir uma temática sobre as deficiências no sistema 

prisional e enxergar a realidade a partir desses dados que contribuirão para a metodologia deste 

trabalho. 

O Gráfico 1 representado abaixo remete à população carcerária brasileira e seu 

crescimento nos últimos 26 anos. No ano de 2016, a população presidiária no Brasil somava 

726.712 (setecentos e vinte e seis mil, setecentas e doze), apresentando um crescimento de 

81,1% em um período de dez anos entre os anos de 2006 e 2016 (BRASIL, 2017). 

 

Gráfico 1 - Evolução das pessoas privadas de liberdade (em mil) entre 1990 e 2016 

 
                                 Fonte: Brasil (2017, p. 9). 
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Esses dados exibem, também, uma divergência entre a quantidade de vagas 

existentes no sistema prisional e a quantidade de presos. A Tabela 1, que apresenta o perfil das 

pessoas privadas de liberdade no Brasil, expõe um perfil das condições de superlotação que são 

percebidas nos jornais e noticiários nacionais, mas a dimensão em números é bem expressiva e 

preocupante no que tange às condições de aprisionamento no Brasil. Há um total de 726.712 

pessoas presas para um total de 368.049 vagas no sistema, ou seja, um déficit de 358.663 vagas. 

 

Tabela 1 - Pessoas privadas de liberdade no Brasil em junho de 2016 

 
Fonte: Brasil (2017, p. 8). 

 

No gráfico 2, outro dado que merece destaque neste trabalho é o perfil das pessoas 

privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime, expondo que 40% da população 

carcerária não foi condenada, de acordo com os dados de 2016 (BRASIL, 2017). Isso representa 

um total de 290.680 (duzentos e noventa mil e seiscentos e oitenta) presos provisórios 

aguardando julgamento. 
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Gráfico 2- Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime 

 
 Fonte: Brasil (2017, p. 13). 

 

Relacionando à Tabela 1, que apresenta o quantitativo de pessoas presas versus a 

quantidade de vagas, com o Gráfico 2, que exibe o perfil do regime de pena, podemos visualizar 

que a taxa de pessoas presas em regime de aguardo de condenação é muito expressiva, o que 

acaba por lotar o sistema prisional, tornando as penitenciárias um caos no que corresponde à 

taxa de ocupação. O complexo teor das não condenações não é explicitado nesses relatórios, 

mas uma reportagem realizada pela Carta Capital (PELLEGRIN, 2015) demonstrou que muitas 

das detenções são desnecessárias e o Estado acaba tendo um gasto maior e que poderia ser 

aplicado em outras esferas da sociedade ou até mesmo para o próprio melhoramento do sistema 

prisional. A reportagem reflete ainda sobre a taxa de condenação dos detidos, como um exemplo 

no Rio de Janeiro: 

 

O estado do Rio de Janeiro é simbólico desta realidade. De cada quatro réus acusados 

de envolvimento com o tráfico de drogas no Rio, três ficaram presos provisoriamente 

enquanto aguardavam julgamento em 2013. No entanto, apenas 45% deles foram 

condenados a uma pena de prisão. Isso significa que em mais da metade dos casos as 

prisões preventivas foram indevidas (PELLEGRIN, 2015, não paginado). 

 

Outros dados que merecem menção neste trabalho são os que correspondem à raça, 

cor ou etnia e o número de presos segmentados por gênero. O primeiro, demonstrado no Gráfico 

3, apresenta a população carcerária no que se refere à sua cor, etnia ou raça. Esses dados 

mostraram que a maior parte da população carcerária brasileira é formada por pessoas negras. 

Porém, segundo Brasil (2017), apenas 72% da população prisional respondeu a esse 

questionamento, podendo haver uma oscilação em relação aos números reais. 
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Gráfico 3- Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade e da população total 

 
 Fonte: Brasil (2017, p. 32). 

 

Por fim, o dado a seguir trata do perfil quantitativo de mulheres e homens presos 

no Brasil. Informação essa exemplificada pela Tabela 2 e que será um delimitador para se entrar 

no tema de presídios femininos no Brasil. Os números entre mulheres e homens presos, apesar 

de discrepantes, apresentam uma preocupação no crescimento apresentado no que concerne às 

mulheres, cujo número aumentou 16% entre 2014 e 2016. São válidas as análises e a gestão 

desses dados para a construção do conhecimento nesse sentido para sabermos se foram 

agregadas leis de apoio a essas mulheres no cárcere que dependem de demandas mais 

específicas em relação aos homens presos, no que se refere à maternidade, creche para as 

crianças, trabalho e outras especificidades. Por hora, figura-se a tabela somente para ilustração 

do crescimento do número de mulheres no cárcere, bem como para diferenciação de homens 

presos versus mulheres presas, porém, no próximo tópico, será apresentado um aprofundamento 

sobre o assunto, introduzindo outros dados específicos da INFOPEN divulgados em 2018 

relacionados ao perfil de mulheres presas no Brasil. 
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Gráfico 4 - Pessoas privadas de liberdade no Brasil em junho de 2016 

 
 Fonte: Adaptado de Brasil (2017). 

 

De um modo geral, o levantamento da INFOPEN traz uma ampla quantidade de 

informações sobre o perfil carcerário no Brasil, incluindo dados sobre idade, etnia, escolaridade, 

gênero, perfil do crime cometido, dentre outros, sendo a análise limitada aqueles que mais se 

afeiçoam à linha de trabalho. Essa representação dos dados do perfil brasileiro forneceu pontos 

de referência para se adentrar no assunto dos presídios femininos, parte integrante deste 

trabalho. Na seção seguinte, será dada continuidade ao histórico e ao detalhamento desse perfil.  

 

2.1.3 Presídios femininos no Brasil 

 

A construção histórica dos processos penais e também do perfil penitenciário 

brasileiro neste trabalho serviram como base para se iniciar seu extrato principal, que trata das 

prisões femininas, em específico, do Presídio Feminino de Sergipe - PREFEM-SE. Esta seção 

dissertará sobre a formação dos presídios femininos no Brasil, o seu desenvolvimento e as leis 

que são definidas neste campo, para que se abranja então o assunto sobre o PREFEM-SE. 

A literatura não é muito clara sobre como realmente se deu o início das prisões 

femininas no Brasil e quais eram os precedentes para as penas e enclausuramento; dados sociais 

e gerais sobre as mulheres no início do período colonial não constroem a história desse período. 

Do que foi documentado, sabe-se que as primeiras mulheres a serem presas eram escravas e 

reclusas em calabouços. Segundo esses documentos, em um desses calabouços, de nome Casa 

de Correção da Capital Federal, passaram por lá quase 200 (duzentas) mulheres escravas, mas 

não há maiores informações que possam orientar para a construção desse perfil social 
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(ANDRADE, 2011; ANGOTTI; SALLA, 2018). 

Sobre os primeiros projetos em se construir prisões femininas no Brasil, Soares e 

Ilgenfritz (2002) apontam que os moldes vieram a partir do trabalho de Lemos Brito, um 

estudioso da reforma penitenciária que, em 1924, indicou a necessidade de construção de um 

prédio específico aos moldes femininos da época. Essas demandas foram oriundas de pedidos 

do Conselho Penitenciário do Distrito Federal também recém-criado a partir da necessidade de 

organização nacional. Cabe salientar que a capital do Brasil nessa época era o Rio de Janeiro. 

Até então os presídios femininos eram salas alocadas no próprio presídio masculino ou, em 

alguns casos, em cadeias públicas sob a vigilância de carcereiros homens (SANTOS, J.; 

SANTOS, I., 2014). 

É interessante pontuar que foram criados outros relatórios nessa época que 

buscavam a melhoria nos presídios femininos e que também questionavam o comportamento 

moral das internas. A preocupação com a moral era tal que foram pontuados nesses relatórios a 

necessidade de separação das presidiarias que haviam cometido crimes hediondos, como 

infanticídio, aborto e outros do gênero, das outras que cometeram crimes contra a moral e a 

honra do Estado, como prostituição, embriaguez e vadiagem, sendo este quadro considerado 

totalmente desprezível em relação aos demais (SOARES; ILGENFRITZ, 2002). Nesses 

relatórios são apresentados também uma alta porcentagem de prostitutas que faziam parte da 

comunidade carcerária, sendo considerado crime o ato de se prostituir. 

Percebe-se que o início dos processos de aprisionamento feminino recai sobre uma 

preocupação quanto à moral religiosa e bons costumes, tendo a sua criação intimamente ligada 

à religião. Um movimento participativo à criação dos presídios foi o dos Patronatos das Presas 

(SOARES; ILGENFRITZ, 2002), grupo formado por mulheres da elite brasileira que tinham 

como função auxiliar as internas na recuperação da moral individual e religiosa, além de ajudar 

no retorno à sociedade.  

Cabe ressaltar a participação religiosa na construção da história dos presídios 

femininos no Brasil, que aparece com relevância nas frentes prisionais. O nome dado à 

Congregação Bom Pastor d’Angers é de um dos responsáveis pelas primeiras instaurações 

prisionais no Brasil. Mesmo antes da promulgação da lei que iria habilitar a construção de 

unidades separadas para mulheres, essa instituição já fazia o trabalho em cárceres menores ou 

nas salas alocadas dos presídios masculinos (KARPOWICZ, 2016).  

Com discussões e relatórios em curso e a finalidade de organizar os processos de 

questão carcerária no país, foram criados alguns órgãos nesse sentido que deram visibilidade 

para criação das legislações de ambientes prisionais no Brasil 
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Dessa forma, foram incentivados e promulgados expedientes tais como: a 

implementação, em 1930, do Regimento de Correições, que pretendia reorganizar o 

regime carcerário; em 1933, foi criada a decima quarta subcomissão legislativa, 

responsável por elaborar o projeto do Código Penitenciário da República, que deveria 

legislar o ordenamento das circunstâncias do aprisionamento e da execução penal 

sobre os indivíduos condenados pela justiça; em 1934, criou-se o Fundo e o Selo 

Penitenciário, a fim de arrecadar impostos para investimento nas prisões; [...] 

(ARTUR, 2017, p. 22).  

 

As instituições criadas propiciaram a fundamentação e a criação de leis, por 

conseguinte, foram também instauradas as primeiras instituições penitenciarias no país. Em 

1936, foi criada a Escola de Reforma, localizada em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, 

constituindo assim, o primeiro estabelecimento unicamente para mulheres no Brasil (ANGOTI; 

SALA, 2018). Essa prisão era administrada por freiras da Congregação Bom Pastor d’Angers 

e passou por algumas modificações ao longo dos anos, sendo utilizada inclusive durante o 

período da ditadura militar 

 

A primeira foi em 1936, com a Escola de Reforma, responsável por abrigar as 

mulheres “criminosas” antes recolhidas à Casa de Correção de Porto Alegre. A 

segunda fase - Reformatório de mulheres criminosas (1940) – com o mesmo 

propósito, no entanto com uma ampliação do número de mulheres albergadas. A 

terceira fase – Instituto Feminino de Readaptação Social (1950) – foi um período de 

extrema complexidade, abrigou mulheres condenadas ou em processo de julgamento, 

meninas órfãs encaminhadas pelo juizado de menores de todo Estado do Rio Grande 

do Sul, escola de reforma para “meninas indisciplinadas” encaminhadas por 

familiares, e ainda, atuou como escola interna e externa, recebendo público 

diversificado, além de convento de formação de freiras e asilo para senhoras. Na 

quarta e última fase de administração das Irmãs do Bom Pastor - Penitenciária 

Feminina Madre Pelletier (1970) – tal instituição passou a atuar apenas como prisão 

feminina, recebendo mulheres condenadas ou em processo de julgamento de todo o 

Estado, inclusive durante a ditadura militar, atuou como prisão política, sendo o 

espaço amplamente utilizado pelo DOPS (KARPOWICZ1, 2016, p. 11). 

 

Somente após a promulgação do Código Penal Brasileiro, em 1940, é que foram 

criadas as primeiras prisões em São Paulo, representada pela Figura 1, o Presídio de Mulheres 

e, no Rio de Janeiro, a Penitenciária de Mulheres do Distrito Federal.  

  



36 

 

 

Figura 1 - Inauguração do Presídio Feminino em São Paulo 

 
Fonte: Acervo do MMP/SAP (ARTUR, 2017, p. 70). 

 

Essas prisões foram coordenadas também pela Congregação Bom Pastor d’Angers 

que, nessa época, impunha um papel religioso e moral na instituição prisional. As internas eram 

expostas a todo um conteúdo de construção moral e conservador, modo de agir, disciplina e 

também serviços denotados como “femininos” na época. Alguns exemplos de decretos, hoje já 

revogados, no presídio de São Paulo, ajudam a definir esse perfil conservador e moralista 

 
 

Artigo 3.º - O pessoal necessário para o desempenho de todas as funções e serviços 

internos da nova Secção, será constituído por mulheres, devidamente habilitadas, - e 

contratadas segundo as necessidades - até o máximo de quinze (15). 

§ 1.º - Será contratada igualmente uma professora de educação moral e cívica. 

(BRASIL, 1941, não paginado, grifo nosso). 

Artigo 5.º - Os métodos educativos e de trabalho empregados na Secção serão os 

mesmos em vigor na Penitenciária, com as atenuações e modificações que forem 

recomendáveis. Serão de preferência estabelecidas oficinas de costura, lavanderia e 

engomarem de roupas, não somente destinadas a servir o estabelecimento como a 

particulares e a outras repartições oficiais. (BRASIL, 1941, não paginado, grifo 

nosso). 

 

A construção moral do período remete também à preocupação em se construir uma 

carreira para essas internas após o período de cárcere e muitas eram encaminhadas com cartas 

de referências fornecidas pelo próprio presídio para conseguir empregos após o retorno à 

liberdade. Andrade (2011) realizou um recorte antropológico sobre os trabalhos nas prisões na 

década de 1940, onde era dito que o trabalho poderia curar, desfazer as mazelas proporcionadas 

pelo crime e que o ócio era responsável pela marginalidade , portanto, o trabalho e a ocupação 

da mente com essa função eram os motivos da salvação daquelas internas. A autora denota 

ainda a forma como a construção das imposições desses trabalhos eram feitas, os afazeres 
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domésticos, as artes manuais, costuras eram tidos como lazer e preenchimento de tempo livre, 

já que havia uma ligação com os trabalhos domésticos  pertencentes às mulheres daquela época, 

, não construindo um senso de empoderamento sobre aquelas ações, apenas  a concretização de 

um novo perfil feminino e domesticado para essa função.  

É importante mensurar o preconceito internalizado à mulher pobre carcerária nessa 

época, pois Andrade (2011) pontua que os trabalhos que visavam à obtenção de lucros eram 

elencados conforme os perfis sociais “[...] cabendo às mulheres mais pobres os trabalhos mais 

pesados do cotidiano prisional, enquanto às de classe mais alta deveriam se ocupar dos trabalhos 

manuais, uma vez que eram, [...] inadaptáveis ao serviço ” (ANDRADE, 2011, p. 250). O 

resgate sobre o assunto ainda pontua uma afirmação do estudioso penitenciário Lemos Britto 

ao defender a tese sobre a razão pela qual deveria existir a separação dos trabalhos, conforme 

os perfis sociais. 

 

É de temer que as mulheres, em sua maioria pobres, pois a nossa criminalidade 

feminina em geral vai buscar nas classes inferiores os elementos de que se nutre, 

adquirindo hábitos e aprendendo uma profissão incompatível com sua condição 

econômica e social não tolere o meio humilde de onde saiu e a ele não queria 

submeter-se, gerando-se repudio outros problemas igualmente sérios (LEMOS 

BRITTO, 1943 apud ANDRADE, 2011, p. 250). 

 

As rotinas nos presídios femininos comandados pelas freiras obedeciam a uma 

ordem de trabalho, estudos religiosos e morais e também incluíam aulas de alfabetização. As 

atividades diárias podem ser melhor visualizadas por meio das normas impostas a seguir, neste 

caso, trata-se da Penitenciária das Mulheres no Rio de Janeiro. 
 

1º Erguer-me imediatamente ao sinal do despertar, com um pensamento bom, com 

uma saudação a Deus. 

2º Fazer minha “toilette”, arranjar-me com capricho. Arranjar minha célula. 

3º Cada dia, assistência facultativa à santa missa. 

4º Café. 

5º Das 8 às 11 horas, ocupar-me do trabalho que me foi assinalado. 

6º Às 11 horas, instrução de cultura moral. 

7º Meu almoço, seguido de recreio. 

8º A 1 hora voltar ao meu trabalho, estudos, etc. 

9º Às 2,30 horas - lanche. 

10º Às 4 horas - banho. 

11º Às 5 horas - reunião de moral, terço rezado em comum. 

12ª Às 6 horas - jantar seguido de recreio. 

13º Às 7,30 horas - oração da noite- recolhimento à célula.  

(RIO DE JANEIRO, 1983 apud ANDRADE, 2011, p. 230). 

 

Mesmo tendo uma abrangência de horários para estudos, a maior parte das 

atividades era designada para as questões religiosas ou para o trabalho. Artur (2017) pontua que 

os presídios paulistas se dedicavam basicamente à educação elementar, correspondente ao 
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primeiro ciclo de alfabetização. Quanto ao ensinamento religioso, bastava-se a religião católica, 

sendo terminantemente proibidas as religiões de matrizes africanas (ARTUR, 2017). Observa-

se, mais uma vez, um caso de desrespeito quanto ao perfil social das internas, a segregação da 

religião, a divisão em camadas sociais no que se refere às opções de trabalho e vários outros 

questionamentos que não são expostos e  consolidados no início da história do cárcere e  

refletiam na negação da identidade das internas. 

Pesquisas sobre o perfil carcerário brasileiro ajudaram a adotar uma nova dinâmica 

educacional dentro dos presídios e nesse aspecto foi visualizado que grande parcela das 

presidiárias pertencia a uma camada social mais pobre e não instruída, então, nasceu a 

necessidade de implementação de leis que facilitassem o ensino nos presídios. A própria Lei nº 

3.274, de 1957, dispõe sobre Normas Gerais do Regime Penitenciário e inaugurou as questões 

de preocupação com a educação, abrangendo políticas de educação moral, intelectual, física, 

artística e profissional (SANTANA; AMARAL 2017). A própria constituição de 1988 

promulgou um pensamento mais reflexivo e humano sobre essas ações, dando fim a 

características religiosas e afirmando, mesmo que teoricamente, a laicidade do Estado. 

A religião como fonte de correção no sistema perdura em alguns casos ainda nos 

dias de hoje, mas a sua transição ocorreu no passado por meio da agregação de leis e 

desenvolvimento do Estado. Com o passar dos anos e dos governos, o perfil carcerário no Brasil 

passou por mutações, as instituições religiosas foram perdendo espaços no cárcere e foram 

criadas leis que alteraram as suas dinâmicas. A inserção da grade de guardas prisionais no 

sistema deu fim gradual a um longo período no qual as freiras coordenavam os presídios. Esse 

novo perfil de gestão requisitava habilidades no pessoal, com formação específica para cada 

setor, dando assim, dinamicidade ao sistema e o aproximando das características observadas 

atualmente.  

Em relação aos aspectos atuais dos presídios femininos, após as longas mudanças e 

agregação de leis, o sistema carcerário, no que tange à legislação, passou a ter um viés mais 

humano, mesmo que na prática ainda sofra com a falta de recursos para o setor ou até mesmo a 

irresponsabilidade de gestão, mas é inegável que muitas leis vieram pra melhorar os direitos da 

mulher encarcerada, deixando, mais uma vez, o passado de punição, castigo ou tortura para trás. 

No que se refere a essas demandas, temos ambiente adequado para gestantes e aleitamento, para 

seus filhos quando necessário e também equipes específicas de saúde da mulher (BRASIL, 

2018). 

Mesmo com avanços nesse sentido, o cenário carcerário nacional não é exemplo de 

exportação e muitas cadeias são desprovidas do mínimo de higiene para as internas. Isso talvez 
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seja um reflexo do quantitativo de mulheres que excede as vagas existentes, somado ao 

crescimento do número de mulheres presas no Brasil que vem tendo uma taxa de aumento muito 

elevada nos últimos anos. Atualmente, o número de prisioneiras femininas no Brasil apresenta-

se como um dos maiores no mundo, ocupando a 4º (quarta) colocação de acordo com dados de 

Brasil (2018) conforme mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Informações prisionais dos doze países com maior população prisional feminina do mundo 

 
  Fonte: Brasil (2018, p. 13). 

 

É necessário denotar também o aumento gradual e bem expressivo da quantidade 

de aprisionamento de mulheres. Dados de Brasil (2018) revelam que, em 16 anos, o número de 

presas passou de 5.601 no ano 2000, para 42.355 em 2016, essa taxa representa um aumento de 

656%. Se comparados aos cinco primeiros países da Tabela 2 encabeçamos a lista desse 

aumento, ficando na frente da China (105%), Estados Unidos (18%), Tailândia (14%) e Rússia 

(-2%) (BRASIL, 2018). Esses dados podem estar relacionados com a Lei 11.343 de 2006, 

conhecida como “Lei das Drogas” que passou a prender mais pessoas desde então. Esta lei, em 

linhas gerais, 

 

[...] deixa a cargo do Juiz decidir se uma pessoa presa portando drogas é um usuário - 

que tem penas mais leves e não vai para a cadeia - ou um traficante. Essa decisão é 

tomada com base no que diz a polícia e o Ministério Público, e pode facilitar o 

encarceramento de acusados sem que haja evidências claras de que estivessem 

efetivamente vendendo drogas (FÁBIO, 2018, p. 1). 

 

A lei das drogas se mostra intimamente ligada ao impulsionamento da taxa de 

aprisionamento no Brasil quando observados os dados de Brasil (2018), disponibilizados no 

Gráfico 5, que se refere à distribuição de internas por crimes cometidos. Na representação, 62% 
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do total dos crimes correspondem ao tráfico de drogas, um índice muito alto se comparado às 

outras categorias de crimes, dentre as quais o segundo maior valor da lista conta somente com 

11%. 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros das mulheres privadas de liberdade 

por tipo penal no Brasil 

 
Fonte: Brasil (2018). 

 

Os índices de ocupação e vagas disponíveis mostrados na seção anterior no que se 

refere ao âmbito nacional, repetem-se quando trazidos para o universo prisional feminino com 

uma população carcerária feminina de 42.355 para o quantitativo de 27.029 vagas, um déficit 

de 15.326 em escala nacional (BRASIL, 2018). Evidentemente, esses números são inferiores 

em comparação aos presídios masculinos, porém, novamente surge a mesma questão no que 

diz respeito à taxa de não condenados, que corresponde a 45% de população carcerária 

feminina. Como um fluxo contínuo, os problemas de espaço e pessoal vão se acumulando, as 

prisões tornam-se pequenos cubículos contento um número de pessoas muito superior à sua 

capacidade, os trâmites administrativos e as questões de rotina tornam-se, cada vez mais, 

difíceis de controlar, causando a insatisfação e irritação, o que culmina em rebeliões e motins.  

O perfil carcerário feminino apresenta uma realidade que condiz com os dados 

gerais nacionais (masculinos e femininos), sendo a população carcerária feminina, na sua 

grande maioria, negra (62%) e possuindo Ensino Fundamental incompleto (45%) conforme 

exibido no Gráfico 6 (BRASIL, 2018). Esses dados refletem os aspectos sociais da história 

brasileira, a marginalização da população negra oriunda dos tempos da escravidão que carrega 

uma desigualdade ainda presente.  
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Gráfico 6 – Escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil 

 
  Fonte: Brasil (2018, p. 43). 

 

As mulheres presas, na sua maioria, envolvidas com o tráfico de drogas ou roubos, 

veem nesse tipo de crime um escape para poder dar um patamar de vida diferente para sua 

família, já que outro dado de Brasil  (2018) indica que 76% das mulheres presas têm filhos. 

Nesse sentido, o envolvimento com o crime pode significar uma saída para o desespero ou, até 

mesmo, a facilidade de ascensão rápida. São vários perfis e histórias que se encontram no 

mundo carcerário e necessitam de demandas urgentes quanto à aceleração dos julgamentos, 

uma vez que muitas ainda aguardam sentenças. Soluções em educação e profissionalização 

podem ajudar a melhorar a sua reinserção na sociedade, fornecendo ferramentas de estudo, 

trabalho e aprendizado. A realidade continua sendo destoante nesse sentido, pois apenas 25% 

da população carcerária têm acesso à alguma atividade educacional (BRASIL, 2018).  

Os aspectos elencados descrevem o perfil da mulher presa e, considerando todos os 

fatores problemáticos elencados, o cárcere torna-se uma passagem mais penosa e desgastante 

do que o normal. A prisão não cumpre seu objetivo de ressocializar, transformar e edificar o 

cidadão, que sai, muitas vezes, de forma mais precária do que anteriormente. São necessárias 

algumas mudanças e políticas que ajudem no processo do indivíduo. Sendo assim, as diversas 

formas de apresentar a educação e o ensino podem resultar na leitura e, dentro dessa perspectiva, 

é que entram as bibliotecas prisionais como assessora aliada à educação.  

As bibliotecas prisionais são definidas por lei com a garantia de que cada unidade 

prisional deva possuir um espaço dedicado aos livros e estudos. No entanto, sabe-se, que na 

realidade, isso não é cumprida, como tantas outras garantias e direitos dos presos. Outra 

perspectiva mostra que, quando a penitenciária as possui, seu uso soma-se aos outros projetos 

sociais e educacionais no cárcere, sendo de grande valia e representatividade dentro da unidade. 
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Nos presídios femininos, os livros tornam-se os companheiros de amor, os filhos, pais, mães, 

irmãos e amigos das internas, levando atenuação do tempo no cárcere e elevando também os 

patamares culturais e históricos em diferentes situações. Nas seções seguintes, serão abordadas 

bibliotecas, bibliotecas prisionais, a Biblioteconomia social e o papel do profissional 

bibliotecário nesse sentido. 

 

2.2 A Biblioteca e a Biblioteconomia Social 

 

A origem das bibliotecas e as suas funções estão relacionadas com a própria história 

da humanidade, como guardiã dos primeiros escritos, na argila, nos primeiros fragmentos de 

papel e nos pergaminhos. A biblioteca, sobrevivendo ao longo dos anos inclusive a guerras e 

destruição, esteve presente no registro histórico de vários reinos e antigas civilizações, sempre 

perdurando o seu sentido de guarda e memória dos seus registros. No cenário internacional, a 

biblioteca de Alexandria talvez tenha sido uma das mais famosas, pois colecionava vários 

manuscritos e pergaminhos que ajudavam a contar a história da humanidade dentro daquilo que 

lhe era depositado, mas, ao longo dos anos, com guerras e saques, acabou-se extinta (LEMOS, 

2008). 

 O conceito de bibliotecas se modificou ao longo do tempo, antes tido como guarda 

e preservação, viu seu público conseguir ter acesso aos seus itens bibliográficos de uma forma 

gradual, primeiro a igreja, os reis, os nobres e depois, de modo mais amplo, após a invenção da 

imprensa por Gutemberg no século XV, a leitura e as bibliotecas se tornaram populares e mais 

acessíveis, dando maior proximidade das letras aos menos nobres.  

Fonseca (2007) reflete sobre os caminhos que a biblioteca percorreu enquanto 

instituição, tendo suas ideias moldadas a cada período. Eram reais na antiguidade, depois 

passaram para as universitárias na Idade Média, nascem as nacionais a partir da criação das 

instituições dos Estados europeus no século XIX e, por fim, as bibliotecas, como se categorizam 

hoje, por meio do seu tipo: públicas, especializadas, especiais, infantis, escolares, nacionais, 

universitárias, digitais, comunitárias e híbridas. 

O que é rebatido nessa construção da história da biblioteca são os caminhos e 

conceitos que ela prescreveu, entendendo que sua função não pode ser considerada somente um 

local de armazenamento de livros, um espaço de coleções ou um espaço organizado e 

catalogado, o sentido intrínseco da biblioteca está mais ligado à sua função social: 

 

Para haver uma biblioteca, no sentido de instituição social, é preciso que haja três pré-
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requisitos: a intencionalidade política e social, o acervo e os meios para sua 

permanente renovação, o imperativo de organização e sistematização; uma 

comunidade de usuários, efetivos ou potenciais, com necessidades de informação 

conhecidas ou pressupostas, e, por último, mas não menos importante, o local, o 

espaço físico onde se dará o encontro entre os usuários e os serviços da biblioteca 

(LEMOS, 2008, p. 101). 

 

É interessante destacar o papel do bibliotecário francês Gabriel Naudé (1600-1653) 

que ficou conhecido como um dos maiores bibliotecários do século XVII, cujos ideais refletiam 

sobre a dinamização da instituição biblioteca, defendendo que o acervo deveria ser abrangente, 

com muitas opções de leituras relevantes no mundo e disponibilizado de modo universal 

(SERRAI, 1975). Naudé também imprimiu na história a inauguração da fala sobre catálogos 

para melhor organização e disponibilização do acervo ao público, tendo uma ideia de expansão 

das fronteiras da biblioteca para a época. 

Outro trabalho que merece destaque é o do bibliotecário indiano e teórico da 

Biblioteconomia Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972) que escreveu o livro “As cinco 

leis da Biblioteconomia” com leis que ajudaram a definir o papel da biblioteca na sociedade 

como instituição viva e operante.  

A começar pela primeira lei: “os livros são para usar”, na época em que foi 

colocada, essa lei veio como um certo desconforto aos guardadores de livros, porque deter o 

conhecimento fazia parte de uma estratégia de guerra, diferenciação entre castas, entre rendas, 

ou cor da pele. Os livros eram tidos mais no sentido de preservação e guarda, porém 

Ranganathan, ao observar que a informação presente nas obras poderia fazer o seu país e a 

humanidade crescerem, fez com que esse incômodo individual ampliasse, expondo nessa 

primeira lei que os livros tinham uma função social de serem lidos e usados 

(RANGANATHAN, 2009).  

“A cada leitor seu livro”, a segunda lei de Ranganathan orientou que cada pessoa 

possui uma necessidade informacional individual e que precisa ser orientada para o seu livro 

(item informacional) de maneira clara e objetiva, ou seja, a biblioteca precisa ter informações 

de vários tipos para atender a essas demandas individuais, fazendo um bom desenvolvimento 

de coleções e conhecimento do perfil do seu leitor. Sendo assim, o papel do bibliotecário nesse 

sentido é prover a informação pura e sem censura para aquele leitor (RANGANATHAN, 2009).  

Sobre a terceira lei, Ranganathan traz “a cada livro seu leitor”, que é considerado 

um complemento para a segunda lei. É oportuno ressaltar que o leitor precisa encontrar seu 

livro, saber da existência dele, para isso, a biblioteca deve fazer um tipo de promoção desse 

item informacional, com o intuito que o usuário encontre o seu livro, disponibilizar seus itens 
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conforme cada perfil, ou seja, dar acesso. Essas ações podem ser feitas por meio dos serviços 

de classificação e indexação, catalogação, serviços de referência, desenvolvimento de coleção, 

dentre outros (RANGANATHAN, 2009).  

“Poupe o tempo do leitor” é o assunto da quarta lei de Ranganathan que trata 

basicamente sobre o tempo do leitor em encontrar o item informacional dentro de uma unidade 

e o que o bibliotecário pode fazer para que o tempo de busca e encontro da informação seja o 

menor e mais produtivo possível.  Essa lei deve orquestrar todo o movimento do usuário, desde 

a sua chegada à biblioteca até a saída, observando questões de localização do prédio da 

biblioteca, disposição do acervo, catálogo, mecanismos de busca e serviços de referência. Isto 

é, todas as outras leis embasam essa quarta, todos os movimentos do usuário devem convergir 

para o encontro com seu propósito informacional, desempenhando menor esforço possível 

(RANGANATHAN, 2009). 

A quinta e última lei que Ranganathan apresenta-nos que  “a biblioteca é um 

organismo em crescimento”, o que nos permite observar, para a época, que a biblioteca detinha 

a maioria dos livros e outros itens informacionais e precisava dar conta de distribuir essas 

informações, encontrando novos meios tecnológicos e se descobrindo a cada dia para fazê-lo 

da melhor forma possível. O que se entende por essa lei é que a biblioteca deve ter seus objetivos 

bem definidos, calcados no perfil de sua comunidade, sempre buscando melhorar seus 

catálogos, pessoal, serviço de referência, desenvolvimento de coleção e todos os serviços 

inerentes a uma biblioteca. As cinco leis da Biblioteconomia propostas por Ranganathan 

representam hoje mais do que, talvez, ele almejava na época, não somente pela evolução da 

estrutura das bibliotecas, mas também por terem criado um movimento de ligação entre o 

usuário e a unidade de informação, cujos serviços e ações começaram a ser compilados para 

atendê-lo. 

A função social da biblioteca está em cumprir com as demandas informacionais da 

sociedade, apresentando ferramentas literárias de todos os tipos e com abrangência. A biblioteca 

deve levar em consideração seu público e criar um acervo compatível com suas demandas. 

Fonseca (2007) e Lemos (2008) trabalharam com esse ideal de biblioteca como um organismo 

vivo ligado aos interesses da comunidade com atenção às informações de todos os suportes, 

direcionando uma disseminação seletiva da informação a cada usuário.  

Nesse sentido, percebe-se que, ao longo dos anos, foram se definindo os tipos de 

usuários de cada ambiente, criando as bibliotecas específicas para cada tipo de público, como 

infantis, escolares, públicas, comunitárias e também as prisionais, que são objeto deste estudo.  

Ranganathan definiu leis da Biblioteconomia que criaram um ambiente mais social para a área 
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que, até então, versava pela guarda e conservadorismo, sendo relevante para a construção da 

história da biblioteca e Biblioteconomia. Mas vale atentar-se que essas leis não se aplicam 

diretamente ao ambiente prisional, uma vez que este possui características particulares e não 

seguem esse modelo. 

Cátia Lindemann, que desenvolve um trabalho em presídios e está situada sobre a 

realidade social do lugar, discute e relaciona as cinco leis da Biblioteconomia aplicadas ao 

cárcere e aponta as particularidades envolvidas em cada uma. Essa comparação pode ser 

visualizada na Figura 2 que contém as leis de Ranganathan comparadas às leis do cárcere de 

acordo com Lindemann (2016). 

 

Figura 2 - 5 leis da Biblioteconomia e da Biblioteconomia no cárcere 

 
Fonte: Lindemann (2016) adaptado pelo autor (2019). 

 

É válido pontuar que as leis de Ranganathan continuam tendo uma aplicabilidade 

para as bibliotecas de um modo geral e ainda são utilizadas de maneira ampla na área, mas é 

importante ressaltar quando são encontradas limitações. Sendo a Biblioteconomia social um 

campo que procura incluir e não excluir, essas mudanças são relevantes para que se tenha um 

olhar para essas perspectivas na área. A figura apresentou uma pequena teorização sobre o que 

será abordado em relação à Biblioteconomia social, objeto de assunto da próxima seção. 
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2.2.1 Biblioteconomia Social 

A expansão das bibliotecas motivou posteriormente o surgimento da 

Biblioteconomia, pois necessitou da criação de técnicas e funções para operacionalizar todo o 

acervo informacional existente, assim como encontrar meios de resguardar e preservar a 

memória. Nesse sentido, a Biblioteconomia entra com a ideia de ensino de métodos e técnicas 

de organização da informação. Os produtos da Biblioteconomia são os catálogos, as 

bibliografias e todos os meios de expansão da informação, desde antes da aquisição do item 

informacional, o preparo e estudo para a comunidade em questão, até sua disponibilização para 

uso (FONSECA, 2007). 

A história da Biblioteconomia nasce então da necessidade de se organizar todo o 

conhecimento existente, dentro das suas diversas formas e abrangências. Quando buscamos a 

origem da palavra, Le Coadic (2004) comenta que Biblioteconomia está atrelado à biblioteca e 

economia, ou seja, às ações de administração e gestão da biblioteca e de tudo que a envolve. A 

evolução da Biblioteconomia está em fazer a disponibilização dos recursos informacionais de 

forma pública. Como comentado no tópico anterior, o conhecimento era restrito à guarda e 

memória, e disponível somente para os nobres, reis e parte da igreja, sendo que a função 

evolutiva da Biblioteconomia teve o papel de justamente de difundir o conhecimento (RUSSO, 

2010).  

É notável que a construção mais moderna da Biblioteconomia, por meio dos seus 

principais teóricos e atores, ajudou a edificar uma área mais inclusiva no sentido de 

disponibilização dos itens informacionais ao público de maneira geral, tornando-a mais social. 

A preocupação estende-se desde as pequenas regras para construção do catálogo e catalogação, 

como foi o trabalho de Panizzi, bibliotecário que atuou no Museu Britânico, e que, em 1836, 

teve uma fala progressista no que diz respeito à democratização dos livros e da biblioteca: 

 

Eu quero que o estudante pobre tenha os mesmos recursos que o homem mais rico 

deste reino para satisfazer sua vontade de aprender, desenvolver atividades racionais, 

consultar autoridades dos diversos assuntos e aprofundar-se nas investigações mais 

intricadas. Acho que o governo tem obrigação de dar a esse estudante a assistência 

mais generosa e desprendida possível (PANIZZI, 1936 apud BATTLES, 2003, p. 

133).  

 

Mesmo tendo essa abrangência diversa, alguns autores criticam que a 

Biblioteconomia possui uma vertente no que tange ao aspecto social, sendo baseada apenas na 

perspectiva elitista e excludente. A formação do bibliotecário é calcada no cunho tecnicista de 

construir parâmetros para bibliotecas grandiosas, empresas ou satisfazer o anseio cultural das 
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classes mais elevadas e letradas, não existindo, ou se existir, é quase superficial, o trato de lidar 

com a comunidade, fazer mediações da informação com esses grupos sociais não alfabetizados, 

preparar material, ou seja, um olhar mais humanista (ALMEIDA JÚNIOR, 1997; MACHADO, 

2008). O bibliotecário é formado para dar continuidade às técnicas de representatividade e 

organização da informação, mas a relação com ao social é pouco trabalhada na academia. Dessa 

forma, constrói-se um papel social da biblioteca, do bibliotecário e de suas funções no que se 

referem ao seu propósito com a população.  

 

As bibliotecas poderiam estar contribuindo com as classes populares, fortalecendo 

seus mecanismos de defesa: oferecendo condições para um aumento do seu grau de 

consciência; possibilitando a aquisição de instrumentos que possam ser utilizados 

como armas contra a opressão. Muitas outras contribuições poderiam ser arroladas, 

que auxiliariam na resistência cultural das classes populares (ALMEIDA JÚNIOR, 

1997, p. 16). 

 

Um exemplo disso é o caso da bibliotecária Cátia Lindemman, ativista da causa da 

Biblioteconomia Social, que, ao ingressar na academia, tinha o único objetivo de se graduar no 

curso de Biblioteconomia para trabalhar com as comunidades mais carentes, presídios, 

moradores de rua, prostitutas, tudo o que configura uma Biblioteconomia social. Porém, teve a 

infelicidade de perceber que esse tema não existia na grade curricular, tendo recebido respostas 

de que isso não era abrangido na área. Mesmo sem ter a cientificidade, Lindemman (2018) 

construiu ferramentas e operacionalizou várias ações sociais em sua cidade, montou bibliotecas 

em presídios, nas favelas, levava o livro ou outros objetos informacionais a quem pedisse, tudo 

isso em seus projetos de estágio na graduação. Hoje, já bibliotecária formada, é um exemplo 

para a Biblioteconomia social e para as bibliotecas prisionais na busca por definições e 

conceituações da Biblioteconomia social, ela construiu o conceito do que vem a ser a interação 

entre bibliotecas e sociedade: 

 

[...] preceito na interação entre bibliotecas e sociedade, tornando-se assim uma 

unidade de nível cognitivo em que se reconhece que só podem existir bibliotecas onde 

há sociedade. Ou seja, tudo que se relaciona direta ou indiretamente às instituições de 

biblioteca no contexto da sociedade pode ser considerado como assunto geral ou 

específico. É por isso que a sociedade como um objeto de pesquisa sociológica é o 

tema de estudo de muitas disciplinas sociais e humanistas, e a Biblioteconomia, como 

ciência social, não é uma exceção a este respeito (LINDEMANN, 2014 apud 

LINDEMANN, 2018, p. 177). 
 

Por mais que possa parecer contraditória, a vertente mais social, humanista e mais 

tecnicista da Biblioteconomia, coexiste sendo uma necessária para a existência da outra. 

Panizzi, Naudé e muitos outros profissionais e teóricos são exemplos de luta para uma 
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Biblioteconomia mais humana e inclusiva; a abordagem tecnicista da área é imprescindível para 

sua existência, mas pode funcionar melhor se levar em consideração métodos e técnicas que 

possam dar mais popularidade e uso da biblioteca para todas as camadas sociais. 

A Biblioteca Prisional está inserida dentro do contexto da Biblioteconomia social, 

principalmente, porque se refere a um espaço tão frágil como é o do presídio. A ideia de 

biblioteca prisional reforça o estereótipo apresentado nos tópicos anteriores sobre a atuação do 

bibliotecário, pois existem poucos autores que se debruçam sobre a temática, que tampouco é 

apresentada nos currículos acadêmicos. Falar da biblioteca prisional é desafiador em um cenário 

nacional que presenciou, no ano de 2018, a queda dos Direitos Humanos e da empatia. Mais do 

que um livro, a biblioteca prisional pode dar oportunidades positivas de crescimento no cárcere, 

criando perspectivas de melhor ressocialização. No capítulo seguinte, será discutida a temática 

referente às leis que garantem a biblioteca e sua importância no cárcere. 

 

2.2.2 Bibliotecas prisionais 

 

As bibliotecas, como já definidas anteriormente, têm como missão preservar, 

organizar e disseminar o conhecimento em todas as suas esferas. Ela é dinâmica e, dentro dos 

seus vários módulos de operação, podem estar presentes em escolas, universidades, 

organizações, hospitais e, também, em prisões. Sendo assim, possuem características 

específicas e denominações para cada um desses tipos que encaminham modos de trabalho a 

partir do perfil de cada biblioteca.  

Sobre as bibliotecas prisionais, podem ser encaixadas no módulo de bibliotecas 

especiais, pois a sua configuração compreende a inserção da biblioteca em um ambiente 

especial, determinado pelo seu público específico, no caso o presidiário, que é o principal 

utilizador daquele espaço, possuindo demandas diversas daquele universo. As bibliotecas 

especiais têm uma característica muito centrada no seu público, são exemplos desses espaços 

as bibliotecas para deficientes visuais, auditivos, mentais, bibliotecas dentro de asilos e dos 

presídios (TRINDADE, 2009). É uma característica que tem a ver com seu público, portanto, o 

acervo e o pessoal precisam estar inclinados a essa questão. 

O início das bibliotecas prisionais está ligado às prisões do século XIX, quando as 

bibliotecas dos presídios, comandadas pela igreja católica na Europa, possuíam técnicas de 

leituras de textos religiosos para discussão com os presos sobre as temáticas, sendo outras 

temáticas eram proibidas. O mesmo aconteceu com as mulheres encarceradas no início dos 

presídios femininos no Brasil, a leitura como resgaste aos bons valores e bons costumes por 
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meio dos livros religiosos.  

As definições acerca do termo biblioteca prisional ainda se encontram em busca de 

conceituação no Brasil, podendo também ser encontradas como bibliotecas em instituições 

prisionais, Bibliotecas de estabelecimentos prisionais ou bibliotecas penitenciárias. A 

particularidade do termo, bem como a escolha de sua utilização, pode ser visualizada na 

seguinte explicação 

 

Concluiu-se que de acordo com a bibliografia especializada e em consonância com a 

designação utilizada para realidades semelhantes (no que respeito aos   Hospitais, 

existe  também a diferença entre as bibliotecas que se destinam aos doentes – 

bibliotecas de  hospital – e as que se destinam ao corpo clínico – bibliotecas 

hospitalares) seria mais correto utilizar a designação bibliotecas de estabelecimentos 

prisionais (EIRAS, 2007, p. 3). 

 

As bibliotecas prisionais caracterizam-se como estabelecimentos que são incluídos 

em espaços prisionais para atender a uma demanda informacional local, concedendo o direito 

ao recluso de ter acesso à informação, ao conhecimento e à leitura de lazer e, portanto, deve 

abranger várias temáticas e linhas do conhecimento. Funciona ainda como uma extensão dos 

estudos escolares, servindo de apoio aos assuntos trabalhados nas disciplinas e melhor 

compreensão. Traz-se, então, a fala de Silva Neto e Leite (2011), que afirmam que a biblioteca 

prisional dá a possibilidade, dentre outras existentes no sistema, de o indivíduo conseguir se 

reintegrar socialmente, conectar-se por meio dos livros, da leitura e das atividades 

proporcionadas por esse ambiente informacional 

 

Assim, as bibliotecas prisionais podem ser caracterizadas como locais de 

oportunidades para os apenados, onde entre outras atividades, eles têm acesso à 

educação, à leitura, ao convívio social com os outros presos e com profissionais que 

atuam nesses espaços de apoio educacional (SILVA NETO; LEITE, 2011, p. 11). 

 

De certa forma, é relevante comentar o papel de cidadania que a biblioteca prisional 

pode proporcionar instalada em um ambiente onde a sociedade julga como um lugar da 

vergonha e da perversidade, com sua população subjugada e apontada negativamente todos os 

dias. A leitura pode emprestar certa dignidade, autoconhecimento, cultura e trazer um 

posicionamento positivo para o perfil do apenado (EIRAS, 2007; SILVA NETO; LEITE, 2011; 

TRINDADE, 2009). Em paralelo a essa questão, é oportuno frisar que a biblioteca não é a 

estrela da ressocialização do indivíduo no cárcere, e sim uma parte das somatórias de ações que 

o ajuda nesse processo. A dignificação do homem é muito individual e intrínseca para ser 

trabalhado com essas ações, pois elas podem complementar um pensamento ou uma atitude 
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pré-existente, resultando num bom modelo de ressocialização. 

O sentido de evolução de pena também pode ser visualizado em bibliotecas nos 

ambientes prisionais. Como foi relatado nas seções anteriores, as primeiras ideias de cárcere ou 

prisão tinham um ideal estritamente cruel, o qual as humilhações e as barbáries em público 

definiam os critérios de punição. Os Direitos Humanos, a civilidade e os estudos nesse sentido 

evoluíram, concentrando a aplicação da punição em privação de liberdade, porém levando em 

consideração fatores de educação, profissionalização e trabalho como fonte de ressocialização. 

Outro fator que delimita a biblioteca prisional como ferramenta no conceito de recuperação e 

ressocialização são as novas leis que inserem a possibilidade de remição de pena por intermédio 

da educação e da leitura. Antes só prevista na lei para o trabalho, a diminuição de pena pela 

educação começou a valer em 2011, pela Lei 12.433. Já a prática por meio da leitura é uma lei 

estadual presente somente em algumas unidades federativas, como no Paraná, onde ela foi 

criada a partir da Lei Estadual nº 17.392 de 2012. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ - 

recomenda aos tribunais a criação de leis específicas nesse mesmo projeto para cada estado 

(STEIN; SILVA; CUNHA, 2017).  

A International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ou em 

português Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, uma das 

representantes mais respeitadas dos bibliotecários no mundo, traz um material de orientação 

para as bibliotecas prisionais indicando como devem ser feitas as coleções, quais materiais 

priorizar e a filosofia da biblioteca prisional de uma forma geral. Assim a instituição pontua:  

 

Uma pessoa em reclusão não renunciou ao direito a aprender e a aceder a informação, 

e a biblioteca de estabelecimento prisional deve oferecer recursos e serviços similares 

aos das bibliotecas comunitárias no mundo “livre”. As restrições ao acesso a recursos 

de bibliotecas e a informação devem ser impostas apenas quando se reconhece que tal 

acesso apresenta um perigo para a segurança do estabelecimento prisional 

(LEHMANN; LOCKE, 2015, p. 6) 

 

Sendo assim, discutem sobre a comunidade carcerária que organiza a biblioteca ou 

o próprio bibliotecário, caso esteja disponível, mencionando que devem considerar a biblioteca 

prisional com traços semelhantes aos de uma biblioteca pública. Isto é, atender à população 

carcerária como se atendesse à comunidade livre, além de criar recursos e atividades para 

dinamizar o espaço da biblioteca e expandir a sua utilização para todo o público (LEHMANN; 

LOCKE, 2015). 

Outras instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) 

e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)  também 
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trabalharam com a ideia de biblioteca prisional como corrente positiva para o apenado, como 

as Regras de Mandela editadas em 2015, posteriores às Regras Mínimas em 1955 que abrangem 

a biblioteca e a importância do seu acesso pelos presidiários (FREITAS, 2017). 

No Brasil, as bibliotecas prisionais são legalizadas a partir da Lei nº 7.210 de 11 de 

julho de 1984, art. 21, Capítulo V, que versa: “'em atendimento às condições locais, dotar-se-á 

cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de 

livros instrutivos, recreativos e didáticos” (BRASIL, 1984). A partir da criação dessa lei, a 

implementação das bibliotecas ou pequenas salas de leituras começaram a funcionar em alguns 

presídios brasileiros. É realidade que a execução da lei corre em passos lentos, seja por falta de 

prioridade das instituições mantenedoras ou por ausência de recursos. Segundo a última 

divulgação dos dados gerais do Conselho Nacional do Ministério público (BRASIL, 2016), dos 

1438 estabelecimentos prisionais que responderam ao último censo do ano de 2015, somente 

626 unidades, ou seja, 44% delas, possuem biblioteca conforme mostrado na Tabela 3. Parece 

um número expressivo, mas se considerarmos a data da regulamentação da lei, julho de 1984, 

há 34 anos que mais da metade das prisões aguardam por essas bibliotecas. 

 

Tabela 3 - Quantidade de unidades com biblioteca que garantem o livre acesso a todos os presos à leitura com 

atividades culturais e de lazer e com espaços para a prática esportiva por região em 2015 

 
 

  Fonte: Brasil, Conselho Nacional do Ministério Público (2016). 

 

Os dados da INFOPEN, relatados nas seções anteriores, dizem sobre o perfil que 

deve ser construído na biblioteca ao consideramos a população carcerária a qual 45% não 

possuem o Ensino Fundamental completo, 15% possuem o Ensino Fundamental completo, 3% 

são alfabetizadas sem cursos regulares e 2% são analfabetas, ou seja, são somadas 65% de 

mulheres que não chegaram ao Ensino Médio (BRASIL, 2018). Então, a preparação do 

ambiente, a construção do acervo e as atividades que serão desenvolvidas devem ser construídas 

a partir desses dados, respeitando e incluindo todo o público. Ademais, devem ser pensadas 
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estratégias no que diz respeito às atividades da promoção da leitura, lembrando-se da 

particularidade do ambiente prisional, compreendendo mães, filhas, esposas que, de certa 

forma, sentem-se abandonadas ou preferem que as famílias não tenham contato com o ambiente 

prisional. 

O entendimento da Biblioteconomia e a aplicação das normas em um ambiente 

prisional é, algumas das vezes, um conceito não tão profícuo. As bibliotecas têm algumas 

indicações sobre posicionamentos das estantes, dos livros para proteção contra sol e umidade e 

as próprias regras de catalogação e indexação que podem não fazer sentido para um público 

prisional. A adaptação dessas regras para esse ambiente se faz necessária, pois devem levar em 

consideração a infraestrutura do local prisional, onde, muitas das vezes, o espaço é somente 

uma sala pequena e os recursos são poucos para realizar as atividades com segurança. Sendo 

assim, o posicionamento das estantes deve ser levado em consideração, propiciando linhas de 

visibilidade e também por questões de segurança. Além disso, é necessária a catalogação e 

organização dos itens na estante, a partir de regras que façam sentido e sejam de fácil 

assimilação e aplicação para a população prisional. Por fim, é importante considerar os aspectos 

de escolaridade das internas que, em sua maioria, são as que coordenam as atividades na 

biblioteca prisional. 

Dentro dessa perspectiva, é passível um questionamento: como uma biblioteca 

prisional, em uma prisão feminina, pode ser atuante no sentido de ampliar o hábito de leitura 

entre as internas, proporcionando livros que as inspirem e a empoderem, que dão conhecimento 

às causas pertinentes aos seus anseios? A biblioteca prisional pode possibilitar essa ponte com 

o presidiário, instruir com informações jurídicas, cidadania, direitos, livros educativos sobre o 

autoconhecimento do corpo, o fortalecimento da mulher e do poder feminino. Sabe-se que os 

livros podem permitir essas mudanças, mas dependem da forma como são apresentados, 

principalmente referente às bibliotecas prisionais, onde as internas não têm acesso ao espaço 

físico da biblioteca, uma vez que a escolha dos livros é feita por meio de uma lista que é 

direcionada por outra interna, então, muitas não têm sequer acesso ao catálogo do acervo. Para 

isso, é necessária a construção de políticas dentro da biblioteca prisional juntamente com um 

bibliotecário que irão orientar as atividades de mediação de leitura, disseminação seletiva da 

informação e direcionada para cada perfil e, principalmente, fazendo com que a biblioteca seja 

dinâmica e viva dentro do sistema. A seção seguinte abordará papel do profissional bibliotecário 

em bibliotecas prisionais. 

 

2.2.3 O profissional bibliotecário no cárcere  
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O papel do bibliotecário na sociedade de uma forma geral está incrustado na história 

das bibliotecas desde os primeiros atos de guarda de memória informacional. O “ser” 

bibliotecário sofreu uma variação em todos esses anos, passou por muito tempo tendo como 

referência simples a de ser apenas guardador de livros nos mosteiros. A função era tão primitiva 

que Ortega y Gasset (2006) fez uma alusão ao “ser” bibliotecário ao referenciar que estes 

guardavam livros assim como se guardavam materiais de limpeza. Mas com o passar do tempo, 

o papel do bibliotecário foi ganhando estima e status juntamente com outros fatores históricos 

que o motivaram, como a invenção da imprensa por Gutenberg, o Renascimento europeu, a 

explosão bibliográfica, dentre outros. Todos esses eventos históricos puderam elevar o 

bibliotecário gradativamente a um novo patamar de profissionalismo. Esse profissional é um 

agente transformador das bibliotecas, pois, no seu ofício diário, a sua missão primordial é levar 

o seu leitor ao encontro da informação, satisfazendo assim as suas necessidades básicas 

informacionais. 

A realidade no sistema prisional brasileiro apresenta, no entanto, complicações por 

não contar com bibliotecas em todas as suas unidades, não sendo obrigatório o profissional 

bibliotecário para que possa ajudar a gerir os processos informacionais dessa biblioteca que tem 

uma característica bem específica e demanda orientações bem particulares. Mas qual seria o 

papel do bibliotecário na orientação da biblioteca prisional?  

A função social da Biblioteconomia demarcou também as funções do bibliotecário 

que tiveram suas atribuições mais conectadas com o social. No sentido da disponibilização da 

informação para a sociedade, Ortega y Gasset (2006) comenta que o bibliotecário, a partir dessa 

concepção, realiza uma ponte entre o usuário e o livro, sendo um facilitador da informação. 

Essa concepção intrínseca da profissão de ser o mediador entre a informação e o usuário esbarra 

no preconceito estabelecido por muitos profissionais, que acreditam que o usuário deva ter 

noções mínimas de letramento para adquirir a informação, o que privilegia uma classe que 

talvez menos precisa desses serviços (ALMEIDA JÚNIOR, 1997). Mediante a esse cenário, o 

bibliotecário precisa se desvincular desses preceitos e conseguir uma comunicação profícua 

com o usuário, letrado ou não, para adentrar nas camadas sociais que mais precisem estabelecer 

esse elo. A afirmação seguinte reforça essa ideia: 

 

A informação é considerada um bem simbólico e o seu acesso é essencial para que a 

cidadania se efetive de forma plena, sendo assim o profissional deve colocar-se de 

forma ativa diante de sua responsabilidade social como educador. Não basta apenas 

realizar procedimentos técnicos (classificar, catalogar e indexar), estes, sem dúvida, 

são muito importantes para a formação do profissional. Entretanto, os bibliotecários 
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devem ir além destes saberes e atividades técnicas, precisam buscar elementos 

teóricos ligados às ciências humanas, que fortaleçam a sua condição de cidadãos e 

profissionais (MORIGI; SOUZA; GALDINO, 2002, p. 8). 

 

A percepção do profissional quanto a esse problema social de atuação é notada por 

outros autores que criticam o estigma tecnicista da profissão. Por outro lado, o viés social do 

bibliotecário tem ganhado mais notoriedade e a sua atuação em comunidades carentes, presídios 

e outros locais tem levado a uma movimentação de autores e teóricos para a discussão sobre o 

tema. Como exemplo tem-se a supracitada bibliotecária Cátia Lindemann que é militante da 

causa da Biblioteconomia Social e uma profissional atuante em comunidades e presídios. Ela 

desperta e incomodando os pilares tradicionais da Biblioteconomia tradicional, trazendo a 

reflexão para a temática de Biblioteconomia social. Além disso, por meio desses movimentos 

da Biblioteconomia social foi criada a Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais pela 

Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições 

(FEBAB), a qual é a mais expoente representante da Biblioteconomia no Brasil. Com essa 

comissão, pretende-se reunir os trabalhos relacionados à biblioteca prisional no Brasil para 

ajudar na configuração da área. Outrossim, também se busca junto aos órgãos competentes a 

validade das leis que versam sobre a biblioteca prisional, bem como a inserção do profissional 

bibliotecário nas unidades prisionais. 

O bibliotecário em uma unidade prisional tem o papel de propiciar uma melhor 

organização do acervo e, caso não exista algum, realizar o desenvolvimento de coleções de 

acordo com o perfil dos presos, além do desenvolvimento de exercícios relacionadas ao 

cotidiano do local, apresentando atividades lúdicas, saraus de poesias, contação de histórias, 

dentre outras atividades que possam dinamizar a leitura naquele ambiente e a visibilidade para 

as bibliotecas. Eiras (2007) enumera as competências necessárias para que o bibliotecário possa 

trabalhar em bibliotecas prisionais, apesar do autor dissertar sobre sua realidade em Portugal, 

que destoa da brasileira, é possível recuperar que essas habilidades para o nosso contexto, 

aprimorando e desenvolvendo conforme o ambiente. 

 

- Equilíbrio emocional;  

- Postura dinâmica;  

- Boa cultura geral;  

- Capacidade de adaptação (ambiente prisional);  

- Boa comunicação oral;  

- Conhecimentos de línguas (depende do país e do contexto);  

- Capacidade de liderança e de supervisão (trabalho com reclusos);  

- Interesse em trabalhar com a diversidade cultural, étnica e linguística;  

- Gosto em trabalhar na educação de adultos;  

- Criatividade;  

- Sensibilidade e atenção;  
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- Capacidade inventiva e de abstração;  

- Conhecimentos de Direito e de legislação penal (EIRAS, 2007, p. 5) 

 

Guarnecidos dessas habilidades e competências, os bibliotecários prisionais podem 

desenvolver atividades que estimulem e dinamizem a leitura no cárcere com a criação de 

metodologias de trabalhos que envolvam a comunidade carcerária, incluam pautas sobre suas 

rotinas e as insira nos trabalhos e atividades da biblioteca. 

A construção do desenvolvimento de coleções em ambientes prisionais deve levar 

em consideração o tipo de leitura para o ambiente, livros que abordem a temática de suicídios, 

crimes ou que, de certa forma, insinuem a violência, precisam ser evitados para a manutenção 

da harmonia no local. Saber considerar o ambiente é válido nesse sentido e fazer uma boa 

relação dos livros com a situação de solidão e abandono na qual muitos dos presos vivem pode 

propiciar uma boa reflexão e aproximar o livro dos internos. 

O bibliotecário prisional pode ainda aplicar a leitura com técnicas de biblioterapia, 

ou seja, o livro como terapia, tendo, após a leitura, uma conversa densa sobre a temática do 

livro entre o interno e o biblioterapeuta, o que proporcionará uma maior construção de 

significados da leitura. É apropriado ressaltar que a prática da terapia envolve o profissional 

psicólogo, logo, é válido realizar um estudo juntamente com este especialista para um melhor 

desenvolvimento da atividade. Sobre a técnica de biblioterapia:  

 

O biblioterapeuta é um contador de histórias e antes de tudo um leitor atento, com a 

capacidade de interferir no universo do paciente: aprende a estrutura do enredo desde 

e fornece paradigmas, através de textos, com o objetivo de alterar o encaminhamento 

da história pessoal em questão (TRINDADE, 2009, p. 43). 

 

Ao incentivar a troca de livros, o bibliotecário pode propiciar o alcance da família 

dos internos por intermédio da biblioteca e com temas diversos pode criar uma atmosfera 

pacífica naquele ambiente, dinamizando a função social da biblioteca. Ademais, podem ser 

realizadas rodas de leitura e clubes do livro que agucem e aumentem a probabilidade de alcançar 

novos leitores no ambiente carcerário. 

São inúmeros os projetos e planos de ação que o bibliotecário pode realizar no 

ambiente prisional se considerar todos os fatores inerentes ao local e realizar um estudo de 

usuários para conhecer o ambiente as ações serão profícuas e darão mais dinamicidade ao 

espaço da biblioteca e a comunidade carcerária. Infelizmente, a profissão do bibliotecário 

prisional não é prevista nos concursos públicos nacionais, no entanto, mais uma vez a figura de 

Cátia Lindemann juntamente com a CBBP têm se mobilizado junto aos Deputados e 

legisladores para que a pauta entre pelo menos em discussão. Sabemos a importância e o 
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diferencial que esse profissional possui em desenvolver atividades e ações em um ambiente 

prisional, dessa maneira, a profissão regulamentada por meio do concurso abriria portas para 

mais bibliotecários inserirem-se na temática do cárcere. Além disso, traçar estratégias de 

mediação da informação que possam abranger um público não leitor também é tarefa do 

bibliotecário, nesse sentido, deve-se procurar entender como funciona o papel do livro e da 

leitura no cárcere. 

 

2.2.3 Livro e leitura no cárcere 

 

O livro e a leitura no contexto do cárcere apresentam uma dinâmica social e cultural 

expressiva e que se tornam pontes para o acesso à informação. O ato de ler permite uma 

assimilação de significados, possiblidade de prazer e reflexão, uma ampliação de vocabulários 

e, por vezes, o distanciamento de uma realidade triste e solitária. John (2004, p. 51) apresenta 

o entendimento do encarcerado sobre leitura na prisão: 

Ler não representa apenas debruçar os olhos sobre o papel e interpretar aquele 

conjunto de sinais, letras, palavras, frases. Há uma essência na leitura que a faz ir 

muito além do texto, até porque a leitura não está restrita ao mundo do texto escrito. 

Lemos o mundo a nossa volta e a ele damos significado. Nesta leitura estão envolvidos 

todos os nossos sentidos. Para um presidiário, a leitura do mundo torna-se bastante 

restrita porque o “mundo” passa a ser limitado pelas paredes da prisão. Não se pode 

ver o horizonte. Por isso mesmo, a leitura do texto escrito passa a ser, muitas vezes, a 

quebra da barreira do concreto. 

 

O sentido abordado pela autora demonstra como as noções de leitura são diferentes 

se expressadas pelo contexto do cárcere, claro que no trecho não é denotada a percepção que 

cada pessoa tem em relação à leitura, mas como ela atua dentro da barreira física da prisão, 

expressando-se de maneira diferenciada. É importante ressaltar que as estórias contadas nos 

livros passam a refletir um imaginário de prazer, pois, mesmo estando privado de sua liberdade, 

o leitor consegue dar vazão a uma solidão reprimida por meio do livro. Freire (1989) faz um 

comentário que se liga com o dizer  de John (2004) ao afirmar que a noção de percepção de 

algumas estórias presentes nos livros só é denotada a partir da visão particular de um indivíduo 

no mundo, assim, há uma união dos pré-conceitos existentes  a essa prática de leitura, fazendo 

sentido para o leitor. 

 

Desde o começo, na prática democrática e critica, leitura do mundo e a leitura da 

palavra estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da escrita se dá a partir 

de palavras e de temas significativos à experiência comum dos alfabetizandos e não 

de palavras e de temas apenas ligados à experiência do educador (FREIRE, 1989, 

p.19).  
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Entende-se que o conceito de leitura tem o papel de proporcionar encontros, 

fantasias, viagens e outras perspectivas subjetivas, mas de apresentar um aspecto de cunho 

social que pode ser trabalhado no sentido de fornecer dados e informações que auxiliem o 

indivíduo a ter noções de cidadania, suporte informacional dos seus direitos e deveres, além 

encontrar elementos que o ajudem de alguma forma ao longo da vida. O bibliotecário, 

realizando esse papel de mediação da leitura nos presídios, possibilita uma ampliação dessas 

ações. A próxima seção apresentará a conceituação de mediação da informação e mediação 

cultural para aprimoramento das ações no cárcere. 

 

2.3 Mediação da Informação e Mediação cultural no cárcere  

2.3.1 Mediação da Informação 

 

Das ações desenvolvidas na biblioteca prisional, a mediação da informação possuiu 

uma característica versátil de trabalho com as internas no que tange à flexibilidade de elementos 

que podem ser oferecidos e também à possibilidade de expansão da biblioteca e da leitura. Para 

que seja trabalhado o objetivo de pesquisa em questão, é necessário entender os pilares da 

mediação cultural e da informação que serão mostrados nesta seção. 

A mediação é encontrada na literatura sob diversos prismas e definições, no campo 

da comunicação, Signates (2003) define que a origem do termo mediação está ligada a questões 

filosóficas de duas vertentes: a cristã e a hegeliana, que ele define como: 

 

Tais vertentes são obviamente distintas, a primeira ligando-se sobretudo à herança 

teológica (mediação do Cristo entre Deus e o mundo; mediação dos santos entre os 

pecadores e Deus) e, em seguida, tomando-se corrente no existencialismo, e a 

segunda, numa preocupação específica de explicar os vínculos dialéticos entre 

categorias separadas. Ambas as orientações, contudo, às vezes se tocam, como parece 

ser o caso do quase insuperável problema do dualismo, que o conceito implica 

(SIGNATES, 2003, p. 38). 

 

Em ambas, o compromisso da mediação está em estabelecer uma conexão entre um 

e outro, o primeiro e o segundo, sendo parte de uma ponte intercessora. O mesmo autor 

argumenta vários pontos que não correspondem à mediação, são eles os conceitos de 

intermediação, filtro e intervenção no processo comunicativo. Essas expressões acabam por 

excluir a vertente intrínseca ao processo de mediar e possuem características exclusivas não 

inerentes à mediação. O autor trabalha com ideias que buscam a definição de mediação após 

discussão de vários outros autores no texto, porém deixa claro que o termo carrega uma 
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definição muito ampla em outros setores para possuir um sentido único.  

Um outro viés é apresentado quando se tem a ideia de associar o termo mediação e 

“midialização”, pratica que é errônea dentro da perspectiva da comunicação e não deve ser 

utilizada pelo vocábulo mídia estar mais ligado à característica de “canal”, como defende Souza 

(2013). O autor ainda comenta o aspecto necessário para que exista a mediação: 

 

Uma relação como mediação e bom encontro nunca é composta apenas de dois, mas 

de três: entre os amigos, a amizade; entre o professor e o aluno, a educação; entre o 

juiz e o réu, a justiça; entre aqueles que se amam, o amor; entre o museu e o público, 

a exposição. É o que está “entre” que torna cada parte que se encontra unidas pelo elo: 

este abre cada parte ao encontro de um todo que não é forma, mas processo, produção 

(SOUZA, 2013, p. 7). 

 

O termo também é associado, na maior parte das vezes, à área de Direito, a qual se 

executa como mediar uma situação ou conflito entre pessoas: 

 

a) como prática de intervenção em uma controvérsia; b) como procedimento de gestão 

de um conflito; c) como procedimento parajudicial de composição de litígios; d) como 

ideologia da pacificação social, inclusive como projeto de sociedade (LE ROY, 1995 

apud BOAS FILHO, 2017, p. 1133). 

 

Entende-se que o termo mediação mantém uma característica interdisciplinar e, em 

cada área, sustenta uma particularidade que melhor se aplica à sua atividade fim. Para esta 

pesquisa, aprofundar-se-á a abordagem aplicada em Biblioteconomia e Ciência da Informação, 

mas será pontuada uma característica que se mostra também no conceito da área de 

comunicação quando a tratativa indicar a mediação cultural. 

Além de abarcar definições de outras áreas, a mediação da informação tem ganhado 

notoriedade dentro da Biblioteconomia, sendo uma temática que é tratada com cuidado quanto 

à sua definição, pois se assemelha com o citado conceito da área de Direito. A fim de melhor 

esclarecê-la, apresenta-se a definição acerca de mediação: 

 

Toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação –, direta ou 

indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou coletiva; que 

propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena ou parcialmente, uma 

necessidade informacional (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 92). 

 

O autor defende o fato de que o profissional da informação é o intermediador em 

vários processos executados quanto às necessidades informacionais de um usuário. Esses 

processos podem ocorrer em camadas diferentes, visíveis ou não visíveis, operados de modo a 

suprir e entender a necessidade de busca informacional do usuário. Isto é, todos os atos ligados 
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antes e durante o processo de apropriação da informação estão imbricados ao fato da mediação 

da informação; são os processos realizados no momento de desenvolvimento de coleção, a 

indexação e representação do conhecimento e como será disponibilizado para seu usuário. Para 

esse conceito de mediação, o autor apresentou uma atualização que cabe menção: 

 

[...] toda ação de interferência – realizada em processo, por um profissional da 

informação e na ambiência de equipamentos informacionais -, direta ou indireta; 

consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou coletiva; visando a 

apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de maneira momentânea, 

uma necessidade informacional, gerando conflitos e novas necessidades 

informacionais (ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 25). 

 

As relações de interferência citadas dizem respeito a todo e qualquer movimento do 

profissional da informação na construção da disponibilização do item informacional, 

compreendidas em organização e tratamento da informação para sua representação. Essas 

interferências passam por ações de mediação, pois são aplicados em pontos ligados ao estudo 

daquele ambiente informacional, dentro da perspectiva do perfil do usuário, para obter um 

melhor alcance de suas necessidades informacionais. A mediação da informação está 

relacionada, então, num primeiro momento, à interferência do profissional da informação a 

satisfazer as necessidades informacionais do indivíduo, mas que, ao mesmo tempo, provoque 

novos estímulos e novas necessidades a partir da informação apropriada por ele, como se 

pequenas fagulhas se ligassem a partir da informação recebida gerando uma necessidade de 

maior reflexão sobre essa nova informação. Para esclarecer melhor o sentido da necessidade da 

mediação da informação, Fadel (2010) trabalha com o conceito de protoinformação, ou seja, 

uma mensagem com elementos potenciais para ser uma informação de fato; a partir de uma 

interação do sujeito com essa informação, esta é relacionada com suas experiências e 

conhecimentos anteriores, resultando em uma  informação propriamente dita. 

A preocupação do profissional da informação não deve ser somente a 

disponibilização do item informacional, mas também levar em conta quais preceitos de 

mediação são necessários para aplicação e apropriação da mensagem pelo usuário, fazendo 

sentido em seu contexto de mundo “não basta ter o material informacional em mãos, é preciso 

se apropriar de seu conteúdo, compreendê-lo, entender o conteúdo desse material e relacioná-

lo com as necessidades, interesses e desejos do usuário” como orienta Almeida Júnior (2016, 

não paginado). Essa relação de apropriação da informação pelo usuário e as relações de 

mediação da informação, quando transportadas para o universo da biblioteca prisional, fazem 

todo sentido, principalmente, se observados os índices de escolaridade nas prisões brasileiras; 
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e requerem a utilização da mediação da informação para melhorar e instigar a questão das 

necessidades informacionais e apropriação  das informações nesse ambiente. Sendo assim, 

transpondo para o conceito de mediação, que é desejável para aplicação neste trabalho, ligados 

aos conceitos de dinamização da leitura no cárcere a partir de dinâmicas culturas, será 

trabalhado o conceito de mediação cultural.  

2.3.2 Mediação Cultural 

 

Antes de adentrarmos na temática de mediação cultural, é necessário entender 

alguns aspectos relacionados ao conceito de cultura, para tanto, usar-se-á o discurso de Laraia 

quando define alguns pontos em relação à palavra no contexto antropológico: 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de 

um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 

adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e 

criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções (LARAIA, 

2001 p. 45). 

 

O comentário vem ao encontro de uma série de elementos que ele discute sobre as 

características biológicas e genéticas estarem supostamente ligadas à formação social do ser 

humano. Ele afirma que a razão que implica diretamente nesse resultado é a comunidade, o 

meio em que se está inserido e não características como as especuladas anteriormente, genética 

e biológica.  

 

A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos 

condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que 

agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isto, discriminamos 

o comportamento desviante. [...] Tal fato representa um tipo de comportamento 

padronizado por um sistema cultural. [...] O modo de ver o mundo, as apreciações de 

ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas 

corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação 

de uma determinada cultura. Graças ao que foi dito acima, podemos entender o fato 

de que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma 

série de características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem 

mencionar a evidência das diferenças linguísticas, o fato demais imediata observação 

empírica (LARAIA, 2001, p. 67-68). 

 

O autor descreve como o desvio de uma conduta ou pensamento de determinado 

grupo é visto com julgamento e, como isso é ensinado naturalmente a ser repetido e acaba sendo 

padronizado. Também define que o indivíduo pode ser qualificado por uma cultura específica 

graças às características comuns que reúnem um perfil, ou seja, baseados em modos e critérios 

sociais que se repetem neste grupo social específico. Relacionando o contexto apresentado por 
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Laraia, apresentar-se-á uma outra citação para encaixar a definição de cultura no processo que 

será trabalhado o contexto de mediação cultural.  

 

Numa sociedade, porém, cada classe social procura explicar a origem da sociedade e 

de suas mudanças e, consequentemente, há diferentes explicações para o surgimento, 

a forma e a transformação sociais. Os grupos dominantes narram a história da 

sociedade de modo diferente e oposto à narrativa dos grupos dominados. A classe que 

domina e a que é dominada possuem, portanto, concepções diferentes e contrárias 

sobre as causas dos acontecimentos [...]. Finalmente, uma comunidade cria a mesma 

Cultura para todos os seus membros, mas numa sociedade isso não é possível, e as 

diferentes classes sociais produzem culturas diferentes e mesmo antagônicas. Por esse 

motivo é que as sociedades conhecem um fenômeno inexistente nas comunidades: a 

ideologia. Esta é resultado da imposição da cultura dos dominantes à sociedade 

inteira, como se todas as classes e todos os grupos sociais pudessem e devessem ter a 

mesma Cultura, embora vivendo em condições sociais diferentes (CHAUÍ, 2000, p. 

377). 

 

Chauí trabalha com a ideia de como as sociedades ditam regras culturais que se 

combatem, ou seja, a sociedade dominadora tem um posicionamento e os oprimidos em menor 

representatividade tem outros, mas no final o que equivale e prevalece é a cultura dos 

dominantes por possuírem o viés da ideologia que a autora traz como “A ideologia é uma das 

maneiras pelas quais as sociedades históricas buscam oferecer a imagem de uma única Cultura 

e de uma única história, ocultando a divisão social interna” (CHAUÍ, 2000, p. 378). Sendo 

assim, toda ação prevista na intervenção tem o intuito de discutir sobre as ideologias que são 

lançadas na sociedade de um modo geral e acabam se enraizando e perpetuando, como definiu 

Laraia. Os conceitos sobre Feminismo, Violência Doméstica e Maternidade carregam 

preconceitos e limitações que precisam ser discutidos e quebrados dentro do grupo social 

prisional. A utilização de elementos da mediação cultural auxilia nesse sentido. 

A mediação cultural é um tema que tem ganhado destaque dentro da Ciência da 

Informação e Biblioteconomia no Brasil. A sua utilização é presente massivamente quando se 

relaciona com museus ou outras expressões culturais, mas no que se refere ao campo da 

mediação cultural na biblioteca, ela tem ganhado atenção mais recentemente. 

Abrangendo a temática de mediação cultural para o entendimento deste trabalho 

dentro da perspectiva da Biblioteconomia, incluir-se-á a abordagem da comunicação que se 

aproxima bastante do nosso objeto de estudo: 

 

Detenhamo-nos na mediação cultural. Pode ser definida, sem dúvida, a nível 

funcional: visa fazer aceder um público a obras (ou saberes) e a sua ação consiste em 

construir uma interface entre esses dois universos estranhos um ao outro (o do público 

e o, digamos, do objeto cultural) com o fim precisamente de permitir uma apropriação 

do segundo pelo primeiro (DAVALLON, 2007, p. 5). 
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Nessa perspectiva, o autor diz sobre a interface estabelecida entre o objeto cultural 

e o sujeito que resulta em características as quais são chamadas de mediação cultural, ou seja, 

é a ação que ocorre no período de assimilação do objeto pelo indivíduo.  

Visto pelo olhar da Ciência da Informação e Biblioteconomia, a sua conceituação 

estabelece vínculos entre o objeto informacional e o usuário mediante instrumentos e 

ferramentas que propiciam esse encontro, legitimando uma melhor abertura para determinado 

assunto, uma inclinação para o desconhecido, um tipo de informação ainda não visualizada 

(SANDOZ, 2010 apud RASTELI; CALDAS, 2017). Para uma contextualização da mediação 

cultural, trouxemos duas definições: 

 

Na mediação cultural, práticas de incentivo à leitura objetivam alavancar o processo 

de produção artística e cultural no âmbito das bibliotecas e de outros dispositivos 

presentes na sociedade, articulando diferentes experiências para que ocorra a 

apropriação cultural, tida como atividade de invenção, apropriação e de produção de 

significados. (RASTELI; CAVALCANTE, 2014, p. 45). 

 

Ou ainda, 

 

Entende-se, assim, que a mediação é instaurada através dos fenômenos da 

comunicação, tendo caráter histórico e social, e onde se espera que o repertório 

cultural da coletividade seja transformado através da apropriação cultural. Já no que 

diz respeito à produção e recepção de objetos culturais, os mediadores tendem a 

designar o conjunto de ações pelos quais os objetos podem se tornar conhecidos, 

compreendidos e recebidos. (RASTELI; CALDAS, 2017 p. 155). 

 

Nas citações sobre mediação cultural são observados os meios de conexão que 

podem ser estabelecidos entre objeto informacional e usuário. Na perspectiva de se trabalhar 

panoramas culturais diversos, essas relações fazem uma ligação mental subjetiva com cada 

usuário, proporcionando uma apropriação da informação, a partir das ações de mediação, 

aproximando-os de práticas culturais diferentes do seu contexto. O profissional da informação 

deve trabalhar no sentido de propiciar essa mediação cultural no preparo dos materiais que 

melhor farão sentido para aquele público apropriar-se da informação exposta. Nesse sentido, 

essa formatação de mediação cultural na biblioteca é vista com um novo olhar, disposto a 

dialogar com diferentes propostas simbólicas culturais, sendo a função da biblioteca dar 

visibilidade e dinamicidade à informação que nela reside a partir dessas ferramentas de 

mediação. 

No contexto das bibliotecas prisionais, em específico a biblioteca prisional da 

PREFEM, o objetivo da mediação cultural é trazer a discussão por intermédio de pequenos 

filmes, os curtas-metragens, sobre temáticas que não são lidas pelas internas do presídio. Nesse 
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caso, Santos (2017, p. 65) apresenta uma definição de mediação cultural que recai sobre este 

trabalho “Nesse caso a mediação e o mediador atuam com vistas a apresentar um elemento (seja 

este um objeto, uma linguagem, uma imagem), desconhecido ou pouco conhecido, a um sujeito 

ou grupo social com a expectativa de que haja apropriação daqueles por estes.” Outro 

questionamento é sobre os acessos à informação por esse tipo de público, no caso o cárcere, 

sendo adequado frisar que muitos desconhecem o potencial informacional disponível e os meios 

de acessá-lo, por isso, faz-se notória a utilização da mediação cultural para construir esse acesso 

ao público prisional: 

 

A forma de construir e apresentar a informação, prevendo os meios para acessá-la, 

não é universal, está relacionada muito mais aos esquemas culturais de quem a 

disponibiliza do que aos esquemas de quem as busca - a organização da informação 

não é “neutra”. Nesse sentido, torna-se evidente a importância dos processos de 

mediação cultural e da informação (MORAES; ALMEIDA, 2013, p. 180). 

 

A proposta de intervenção neste trabalho é justamente utilizar a mediação cultural 

mediante dispositivos de informação para “publicizar” obras informacionais que tenham o 

cunho direcionado à construção da formação cultural, ética e artística das internas do PREFEM, 

privilegiando assuntos da perspectiva de empoderamento feminino, a noção de valorização da 

mulher negra na sociedade, bem como assuntos que possam elucidar sobre a violência 

doméstica e maternidade no cárcere. Acreditamos que essa proposta está inserida no contexto 

de mediação cultural, pois promove reflexões sobre assuntos não acessados e instiga a procura 

por outros itens informacionais relacionados a essa temática. 

O cinema envolvido dentro da possibilidade de uma conversação com a leitura pode 

ser expresso por meio do imagético e despertar do imaginário e da reflexão mediante mensagem 

passada. A cinematografia mantém uma conexão próxima com os livros e os roteiros ao fazer 

uma coexistência necessária para que seja passada a mensagem para o telespectador, assim 

alguns livros se tornam filmes e podem expandir a conexão do imaginário que se tem sobre ele.  

No contexto desta pesquisa, a intenção é incentivar junto às leitoras uma conexão 

com outros tipos de leituras por meio do cinema, especificamente, o curta-metragem que aborda 

uma mensagem rápida e abrangente com o intuito de despertar essas novas possibilidades no 

público alvo: 

 

Parece ser desse modo que determinadas experiências culturais associadas a uma certa 

maneira de ver filmes, acabam interagindo na produção de saberes, identidades, 

crenças, e visões de mundo de um grande contingente de atores sociais. Esse é o maior 

interesse que o cinema tem no campo educacional – sua natureza eminentemente 

pedagógica (DUARTE, 2002, p. 19).  
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Demonstra-se, portanto, que a mediação cultural no contexto da biblioteca prisional 

do PREFEM é necessária no ponto de vista do crescimento e empoderamento das mulheres que 

estão aprisionadas. Sendo assim, para fazer a mediação, é necessário entender o seu contexto e 

o ambiente o qual se está inserido, depois esses dados serão avaliados a partir das informações 

obtidas por meio do diagnóstico. No capítulo seguinte será apresentada a proposta metodológica 

para este trabalho. 
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3 METODOLOGIA  

 

Esta seção apresenta os métodos e procedimentos que foram aplicados na 

construção deste trabalho e no desenvolvimento da pesquisa. A metodologia constitui o campo 

experimental do trabalho, apresenta os procedimentos e ferramentas que ilustram a pesquisa, 

pois para Martins e Theopilo (2009, p. 37) “o objetivo da metodologia é o aperfeiçoamento dos 

procedimentos e critérios utilizados na pesquisa. Por sua vez o método é o caminho para se 

chegar a determinado fim ou objetivo”. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A abordagem metodológica deste trabalho está apoiada na fenomenologia por seu 

caráter em tentar entender os fenômenos a partir da essência do objeto, analogamente, a 

biblioteca prisional é caracterizada como forma de agregar informação cultural às internas. A 

abordagem fenomenológica pode ser entendida: 

 

O objeto de estudo é o fenômeno, o instrumento é a intuição e o objetivo é entender a 

relação entre fenômeno e sua essência. Ou seja, busca o entendimento da essência dos 

fenômenos. A fenomenologia fundamenta-se na busca do conhecimento a partir da 

descrição das experiências como estas são vividas, não havendo separação entre 

sujeito e objeto (MARTINS; THEOPILO, 2009, p. 44). 

 

A natureza dessa pesquisa é definida como aplicada, pois para Vergara (2000, p. 

47) a pesquisa aplicada conceitua-se “fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver 

problemas concretos, mais imediatos ou não”.  

Quanto à abordagem do problema, essa pesquisa é qualitativa. Quando temos o 

objeto de pesquisa, que nesse caso é a biblioteca prisional do PREFEM, trabalhado sob o ponto 

de vista da expansão de seus itens informacionais, a pesquisa qualitativa tentará compreender, 

por intermédio de análises e diagnósticos, o comportamento das internas em relação às práticas 

de leitura. Essa relação de entendimento do objeto sob outros aspectos é denotada na citação a 

seguir: 

 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados 

e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 

analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20). 
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A pesquisa qualitativa permite um grau de detalhamento e descrição das 

características conceituais apresentadas na pesquisa, sendo assim, Günther (2006) apresenta 

ainda 5 linhas gerais de execução no método qualitativo, sendo elas as características gerais, 

coleta de dados, objeto de estudo, interpretação dos resultados e generalização. Esses aspectos 

orientam para a análise conceitual dos resultados.  

 

3.2 Universo da Pesquisa 

 

Para adoção dos sujeitos participantes dessa pesquisa, precisa-se definir qual é o 

universo ou a população, reconhecendo suas particularidades para definições da amostra. O 

universo ou população “é a totalidade de itens, objetos, ou pessoas sob consideração” 

(MARTINS; THEOPILO, 2009, p. 108). Dessa forma, o universo caracterizado nessa pesquisa 

é composto pelas internas do PREFEM-SE, localizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro. 

Este é o único presídio feminino do Estado e abriga atualmente 232 mulheres privadas de 

liberdade, esse número corresponde à população dessa pesquisa.  Para definirmos o campo 

específico de trabalho, é necessário estudar uma amostra de sua população:  

 

De modo geral, as pesquisas sociais abrangem um universo de elementos tão grande 

que se torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por essa razão, nas pesquisas 

sociais é muito frequente trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma pequena parte 

dos elementos que compõem o universo (GIL, 2008, p. 89). 

 

A amostragem da população para esta pesquisa foi feita por três grupos, cada qual 

com dez mulheres, sendo o Grupo I caraterizado por mulheres leitoras, o Grupo II por mulheres 

que não solicitam empréstimos à biblioteca, mas que sabem ler, e o Grupo III de mulheres 

leitoras novamente. A escolha desse método de amostragem se deu pela necessidade da 

pesquisa em comparar as ações de entrosamento da leitura em perfis leitores e não leitores. 

Além disso, esse método foi definido juntamente com a direção, respeitando os critérios de 

segurança e outros elementos do presídio, caracterizando-se, portanto, como amostragem por 

acessibilidade ou por conveniência conforme o autor a seguir: 

 
 

Constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo é 

destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que 

tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo. 

Aplica-se este tipo de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não 

é requerido elevado nível de precisão (GIL, 2008, p. 94). 
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3.3 Técnicas e procedimentos de coleta de dados  

 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos dessa pesquisa, esses são realizados 

para construir a parte prática do trabalho, tendo embasamento metodológico com a e exibição 

das partes técnicas que serão feitas. Os processos e métodos nesta pesquisa incluem pesquisa 

bibliográfica e pesquisa-ação, já para a coleta de dados foi utilizada observação simples e 

participativa, além de questionários e entrevistas.  

 No primeiro momento, foi utilizada a pesquisa bibliográfica para construção do 

corpo teórico, esta tem por objetivo estimular a discussão de referências que têm a abrangência 

temática do objeto de estudo a ser trabalhado. Nesse sentido, são consultados livros, artigos, 

periódicos, teses, dissertações e obras de referência, como dicionários e enciclopédias 

(MARTINS; THEOPILO, 2009). 

 Além disso, foram consultadas as bases de dados Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO), Banco de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), Google acadêmico e repositórios institucionais das 

Universidades brasileiras. Os termos mais buscados para melhor ocorrência de respostas dentro 

do que se esperava da temática principal deste trabalho foram: “biblioteca prisional”, 

“bibliotecas no cárcere”, “biblioteca em cadeias”, “bibliotecas em presídios”, “história presídio 

feminino”, “história da mulher no cárcere”, “história código penal brasileiro”, “história penal”, 

“mediação cultural”, “mediação da informação” e “Biblioteconomia social”. Alguns termos 

foram também pesquisados na língua inglesa, como books behind the bars, prison library, 

prison libraries, women. Esses termos podem ser visualizados na nuvem de palavras exibidas 

na Figura 3. 
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Figura 3 - Termos mais buscados durante a pesquisa bibliográfica deste trabalho 

 
 Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

As pesquisas foram trabalhadas com operadores booleanos para melhor 

refinamento dos resultados, bem como em cada base de dados foi utilizado um critério de busca 

de acordo com a interface. Com o intuito de reconhecer o ambiente de pesquisa, foram realizadas 

visitas à unidade PREFEM a fim de se familiarizar com o local, reconhecer as unidades, as internas e a 

própria biblioteca do local. Para isso, são usadas técnicas de observação simples que configuram: 

 

Por observação simples entende-se aquela em que o pesquisador, permanecendo 

alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira 

espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste procedimento, o pesquisador é muito mais 

um espectador que um ator. Daí por que pode ser chamado de observação-reportagem, 

já que apresenta certa similaridade com as técnicas empregadas pelos jornalistas (GIL, 

2008, p. 101).  

 

Ao longo dessas visitas e observações, realizou-se um diagnóstico de dados do 

acervo, verificando o seu quantitativo e a qualitativo. Esses dados foram anotados para 

mensurar um plano de atividades desenvolvido para organização do acervo, como catalogação, 

organização e descarte. Por meio desse plano, criou-se uma metodologia de organização que, 

posteriormente, aplicou-se ao acervo e repassada às internas responsáveis pela biblioteca.  

Concomitante a essa organização, foram realizados diagnósticos utilizando técnicas 

de observação e entrevistas para colher informações acerca do perfil das internas, grau de 

alfabetização e preferências de leitura. As entrevistas constituem instrumentos de coletas de 

dados que orientam o caminho de diagnóstico de uma pesquisa de acordo com Marconi e 

Lakatos (2003). 

Por meio da análise dos diagnósticos, propôs-se três grupos com as internas do 

presídio. A partir da definição dos grupos e análises dos questionários, escolheu-se textos que 
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focam em temáticas de cunho social, como empoderamento feminino, maternidade e violência 

doméstica. Esses títulos foram analisados para a escolha dos itens cinematográficos, curtas-

metragens, observando a pauta em relação à temática de leitura apresentada. O procedimento 

adotado nessa fase do trabalho foi a pesquisa-ação que é caracterizada como: 

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos do modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1985 apud 

GIL, 2008, p. 30). 

 

Ao fim da exibição dos curtas, ofereceu-se às internas textos relacionados às 

temáticas já pré-estabelecidas e, após a leitura, foram feitas rodas de conversa de modo que 

adensem a compreensão dos assuntos obtidos mediante aos curtas e os livros trabalhados.  

 

3.4 Procedimento para análise dos dados 

 

Após os procedimentos de coleta de dados, foram realizadas as análises 

qualitativas das entrevistas e das rodas de conversa, após a exibição dos curtas, bem como a 

leitura dos textos, considerando todos os aspectos socioculturais os quais as internas estão 

inseridas. Adotando a metodologia de análise de conteúdo, serão feitos os seguintes 

procedimentos apoiando-se na fala de Martins e Theopilo (2009): 

 

• descrição das respostas; 

• comparação de mensagens e análise de similaridade de conteúdo; 

• analisar padrões de fala para encontrar possíveis soluções; 

• verificar a veracidade das mensagens quanto à clareza e ao objetivo; 

• identificar perfis, atribuindo pesos e separando conforme similaridades; 

• interpretar esses dados de maneira idônea e levar em consideração os aspectos 

culturais subjetivos e o meio ambiente os quais estão inseridos. 

 

Por intermédio dessa análise, pretendeu-se chegar em um resultado com a 

construção de padrões de leitura que possam ter sido desencadeados com a mediação cultural. 

Esse nível de dados qualitativos servirá para a ampliação dessa dinâmica no futuro, construindo 

um guia para mediação cultural desses itens informacionais.  

A apresentação desses dados contribuiu para a construção metodológica desse 
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trabalho, sendo eles os modos operantes que definiram os perfis aptos para se trabalhar nas 

dinâmicas culturais, o que pode ser explorado a partir dessas temáticas para conseguir 

aproximar mais leitoras à biblioteca, bem como a inclinação para assuntos que as ajudarão a 

construir seu próprio perfil social, empoderamento e orgulho de sua identidade. 

A presente pesquisa foi construída dentro da perspectiva ética no que corresponde 

às leis de direito autoral, ao respeito às normas da ABNT. Além disso, todos os trâmites 

realizados no presídio tiverem respaldo e aval dos diretores da instituição.  
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4 DIAGNÓSTICO  

 

Caracterização do objeto de pesquisa: 

a) Nome e natureza: Biblioteca PREFEM - BIBLIOFEM  

b) Histórico: funciona desde a inauguração do presídio em 2010, em Nossa Senhora do Socorro, 

Sergipe.  

c) Descrição dos principais serviços: empréstimos de livros para as internas do PREFEM. 

d) Porte, instalação e tipo: biblioteca localizada em uma sala com quatro janelas, saída para ar 

condicionado, quatro estantes do tipo duplo, quatro mesas com quatro cadeiras, uma Tv Plasma 

e cerca de 2000 itens informacionais (livros, revistas, enciclopédias, dicionários).  

e) Principal foco ou área: regional (só funciona dentro do presídio). 

f) Declaração da missão, visão e valores: não possui. 

g) Tipos de usuários: internas do PREFEM. 

h) Principais fornecedores: doadores do Ministério Público.  

 

4.1 Análise do Desempenho Organizacional 

 

a) análise dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades (Análise SWOT) 

Foi realizada a análise do modelo SWOT, exibido na Figura 4, que procura identificar 

dentro dos fatores internos e externos, pontos negativos e positivos no sistema estudado. Ao 

observar o objeto de pesquisa, a biblioteca prisional, foram levantados os fatores 

correspondentes às forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para construção das melhorias 

para o espaço a ser estudado. 
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Figura 4 - Análise SWOT 

 
   Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 



 
 

 

 

4.2 Plano de ação  

 

Dentro da perspectiva dessa metodologia, elaborou-se um plano de ação das tarefas realizadas, assim como são exibidas na tabela 4 a 

seguir: 
 

Tabela 4 – Plano de ação PREFEM 

PLANO DE AÇÃO 

Item 

 

O Que 

Qual tarefa será executada? 

QUEM 

Quem irá 

executar/participar da 

tarefa? 

Como 

Como será executada a 

tarefa? 

Quando 

Qual o prazo da 

tarefa a ser 

executada? 

Quanto 

Qual o valor 

financeiro para 

executar a tarefa? 

Verificação 

Resultados alcançados/ 

pontos problemáticos 

1 Visitas à unidade Bibliotecária e monitor De veículo próprio 07/2018 
Gastos com 

gasolina 
Observação e análise 

2 Catalogação 
Bibliotecária, monitor, 

interna 
Bibilivre Início 09/2018 (1 ano) 

Gastos com 

gasolina 

Maior utilização, muitos itens a 

serem catalogados. 

3 Diagnóstico das internas Bibliotecária e monitor 
Entrevistas e observação e 

clube do livro 
12/2018 - 02/2019 

Gastos com 

gasolina e lanches 

para as internas 

Gostos de leitura e temáticas a 

serem trabalhadas. 

4 Triagem dos livros e curtas 
Bibliotecária, monitor e 

interna 

Análise do acervo e 

seleção dos textos. 
04/2019 - 05/2019 

Gastos com 

gasolina 

Triagem de livros da temática, 

separados e selecionados. 

5 
Exibição dos curtas-metragens 

e discussão dos textos 

Bibliotecária, monitor, 

orientadora e internas 

Exibição dos curtas na 

Igreja do PREFEM 
05/2019 – 06/2019 

Gastos com 

gasolina e lanches 

para as internas 

Ótima recepção dos assuntos e 

discussão. 

6 

Discussão das temáticas com 

todos os grupos e apresentação 

de cartazes. 

Bibliotecária, monitor, 

orientadora e internas 

Exibição dos curtas na 

Igreja do PREFEM 
03/2019 e 04/2019 

Gastos com 

gasolina e lanches 

para as internas 

Discussão produtiva, número 

elevado de mulheres na mesma 

sala. 

7 Análise dos Resultados Bibliotecária Aferição dos dados  05/2019 – 07/2019 - 

Dinâmica dos curtas e textos 

proporcionaram maior 

discussão sobre os temas e 

internalização das experiências 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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4.3 Presídio Feminino de Sergipe – PREFEM-SE 

 

A Casa de Detenção do Estado localizada em Aracaju foi o primeiro complexo a 

abrigar mulheres que haviam cometido algum crime ou delito no estado. Esse complexo era 

misto, com uma ala feminina para apenas 20 mulheres, no ano de 1986. A superlotação chegou 

no ano de 2009 com mais de 170 internas em um local com apenas 20 vagas (ANDRADE, 

2015). Essa superpopulação e as más condições as quais se apresentavam as instalações 

motivaram a construção de outro presídio feminino em 2010 com uma estrutura maior para 

abrigar 176 internas e com espaços como salas de aula, enfermaria, biblioteca, quadra esportiva, 

berçários para abrigar gestantes e creches para os recém-nascidos (INFONET, 2011).  

Essa mudança proporcionou um novo quadro de dignidade e possibilidade de 

ressocialização para as internas, como as salas de aula, que encaminham para uma oportunidade 

de conclusão de seus estudos, espaços para banho de sol e lazer, bem como o espaço para a 

mulher grávida. Mesmo com a reestruturação em 2011 e abertura de novas vagas, na última 

aferição, em abril de 2019, a unidade contava com cerca de 232 internas de acordo com 

informações da direção do presídio, sendo que existem 176 vagas, tendo assim um déficit de 56 

vagas. 

O presídio recebe cursos e atividades por meio de convênios com o Ministério 

Público Estadual, como visto na figura do Projeto Construindo a Liberdade, e outras 

instituições, como SENAC e SENAI, que atuam com cursos de confecção de fraldas, serigrafia, 

manicure, cabelereira, maquiagem, corte, costura e crochê. Além disso, existem projetos sociais 

que são desenvolvidos paralelemente e que oferecem às internas um ofício e, ao mesmo tempo, 

a exposição das peças confeccionadas pelas internas em feiras pelo estado. Outra atividade de 

destaque é o projeto Odara, o qual, desde 2017, ensina o ofício da costura com a arte por meio 

de voluntários, incluindo alunos de design e até mesmo costureiros renomados do estado. A 

pessoa responsável pelo projeto é a professora e orientadora desta pesquisa Germana Gonçalves 

de Araújo. Essas atividades funcionam como aliadas no processo de reinserção social das 

internas. 

A possibilidade de concluir os estudos de Ensino Fundamental e Médio também 

são opções oferecidas no PREFEM. Em abril de 2019, 50 internas participavam das aulas na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em dois módulos com entrada por meio de provas e 

triagens que são orientadas pelo Coordenador Pedagógico da instituição, sendo as internas 

aprovadas inscritas no cadastro de estudantes da Secretária de Educação do Estado (SEED) e 

disponibilizados professores contratados para a realização das aulas durante o ano. 



75 

 

 

Todos os cursos mencionados dão possibilidade à interna de remição de pena, como 

garante a Lei 12.433 de 2011 de acordo com o “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.” A lei garante um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar ou 

qualquer curso profissionalizante, desde que sejam contadas as horas, não podendo ser 

acumulados com outros cursos. É importante afirmar que a remição só tem validade de um 

curso por período. As internas ainda possuem o direito de fazer provas do Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), o que pode garantir certificados para quando obtiverem a soltura, 

facilitando o restabelecimento na sociedade. Além disso, o Gráfico 7 informa a quantidade de 

internas de acordo com sua escolaridade com dados de novembro de 2018 que mostram que a 

maior parte, 183 em um total de 232 internas, sequer chegou ao Ensino Médio.  

 

Gráfico 7 - Quantitativo total pavilhão 01 e 02 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Outra forma de ressocialização e também remição de pena é a oportunidade de 

trabalho dentro do sistema prisional. Atualmente, são oferecidos 69 postos de trabalho no 

PREFEM, porém só para uma parte deles é que se obtém um salário e redução de pena e para 

os demais são oferecidos somente a remição. Esta é garantida na mesma Lei 12.433 que prevê 

*1º ao 5º ano do Ensino Fund I. 

**6º ao 9º ano do Ensino Fund. 
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a remição de um dia de pena a cada três dias de trabalho. As internas têm a possibilidade de 

trabalhar como mensageiras na cozinha da instituição, como faxineiras das áreas comuns e 

administrativas, descarga de caminhões e também podem atuar nos projetos que são 

desenvolvidos anualmente.  

Quanto ao PREFEM-SE, dentro de suas possibilidades, é um lugar bem limpo e 

sempre organizado. As salas de cursos e de aula, igreja e biblioteca surpreendem pelo nível de 

organização e higienização, não se assemelhando aos presídios retratados pela mídia com um 

amontoado de pessoas sem dignidade. Mas, mesmo com esses fatores positivos, a vida no 

cárcere não é uma tarefa fácil, ainda mais no que diz respeito às mulheres. No tópico seguinte 

serão abordadas as dificuldades encaradas pela mulher no cárcere. 

 

4.3.1 Perfil das internas do PREFEM-SE  

 

Dados apresentados durante o corpo teórico dessa pesquisa denotaram números 

sobre o perfil da mulher encarcerada. Em resumo, verificou-se que, em sua maioria, trata-se de 

um perfil negro que se alfabetizou com o Ensino Fundamental e foi presa por causa do tráfico 

de drogas. Uma consulta rápida no site da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUC-SE (2018), 

em sua página inicial que apresenta as “últimas notícias”, mostra que dentre os 11 noticiários 

exibidos na data da consulta realizada (14 de dezembro de 2018), quatro mencionam 

envolvimento de mulheres com tráfico de drogas. No entanto,  é cabível destacar que o tipo de 

tráfico de drogas consistia na tentativa de entrar com drogas durante as visitas aos seus 

companheiros ou familiares encarcerados e todas possuíam drogas presentes em seu canal 

vaginal com o risco de um rompimento do recipiente que pode resultar em alguma lesão ou, em 

alguns casos, pode levar ao óbito. Em um dos casos, mesmo grávida, transportava o material 

dessa mesma forma. Para melhor ilustração, são trazidos os títulos das matérias apresentadas: 

“Cinco mulheres são flagradas tentando entrar com drogas em presídio”; “Duas mulheres foram 

detidas hoje tentando entrar com drogas no (COMPECAN)”; “Jovem gestante é presa ao tentar 

entrar com droga no Presidio de Tobias Barreto”; “Mulher é presa no COPEMCAN tentando 

entrar com cocaína” (SERGIPE, 2018, não paginado). 

A maioria dessas mulheres tem o destino já traçado, pois a prática de levar drogas 

para o presídio configura tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo 

esse apenas um dos meios de tráfico de drogas ao  qual elas estão expostas ou se inserem, muitas 

das vezes, por causa dos homens. Sobre essa afirmação, Santos (2017, p. 33) defende que: 
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O que se nota é que o tráfico de drogas pela própria formação e contexto em que esse 

delito é inserido, funciona como a porta de entrada da mulher na criminalidade, sendo, 

na maioria dos casos, associada à figura do homem, responsável por seu ingresso no 

mercado do tráfico. 

 

A exposição desses dados serviu para chamar a atenção do perfil da mulher presa, 

normalmente oprimida pela cultura patriarcal e machista da sociedade. Essa realidade, 

combinada com a situação da falta de escolhas e oportunidades, serve como porta de entrada 

para o mundo do crime, não por escolha própria, mas pela falta de oferta. 

A situação da mulher no cárcere é mais solitária que a do homem, considerando que 

as visitas em presídios femininos têm um índice menor se comparadas às visitas em presídios 

masculinos (CASTILHO, 2007). Considerando que a maior parte das internas no Brasil tem um 

ou mais filhos, esse dado se mostra ainda mais cruel para a mulher. Essa preocupação reflete 

também no bem-estar da interna que já passa por uma drástica mudança de vida, tendo muitas 

vezes o distanciamento da família e amigos, além de ser acometida, às vezes, por doenças no 

cárcere e pelo declínio de sua saúde mental, que é fortemente afetada. 

Os tipos de ações de ressocialização, como trabalhos, cursos, estudos e até a religião 

ajudam a atenuar essa solidão e melhoram as condições de convivência no cárcere. A biblioteca 

também entra como papel fundamental no sentido de oferecer livros que possam ajudar na 

construção do saber e na leitura de lazer, que é muito comum no cárcere. A seção a seguir, trará 

alguns dados sobre a biblioteca do PREFEM, mostrando o perfil apresentado pelas leitoras, uso 

e consumo dos itens informacionais da biblioteca. 

 

4.4 Descrição do diagnóstico na biblioteca prisional PREFEM  

 

A realização do diagnóstico no PREFEM-SE deu-se em várias etapas, num primeiro 

momento em conversas iniciais com bibliotecários e professores que já atuavam na área de 

biblioteca prisional em âmbito nacional, como a bibliotecária Cátia Lindemann. Essa conversa 

se deu em uma aula de graduação do curso de Biblioteconomia, na disciplina de Unidades de 

Informação II, a convite da professora Telma de Carvalho. Cátia conversou com a turma de 

alunos e também pude participar e interagir com ela sobre a temática relacionada. O fruto dessa 

conversa gerou a possibilidade de criar estratégias para melhorar a abordagem da leitura no 

cárcere, bem como norteamento da pesquisa, direcionamento de ideias, ações e definições para 

as primeiras abordagens de diagnóstico na unidade. A professora e orientadora desta pesquisa, 

Germana Gonçalves de Araújo, que já executava um trabalho no sistema prisional do PREFEM-
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SE, também orientou os diálogos e as dinâmicas possíveis dentro da sistemática da unidade, 

possibilitou o encontro e as conversas com a Direção, além da facilitação de entrosamento com 

as internas do presídio. 

Em visitas realizadas ao PREFEM-SE ocorreu a oportunidade de dialogar com a 

Direção do presídio e definir as principais necessidades, fraquezas e estratégias para a atuação 

do profissional bibliotecário dentro do local e foi também apresentada a proposta de trabalho 

juntamente com o Orientador. Nessa etapa, foram delineadas as questões inerentes ao presídio 

que poderiam, de alguma forma, dificultar algumas etapas do processo de atuação, as questões 

de segurança, número de internas que poderiam participar do processo e a rotatividade delas, 

que obedecem ao critério de entrada e de liberdade. Um ponto a ser mencionado é que o acesso 

do pesquisador às presas deveria ser feito somente via biblioteca, em dias de atividade, com 

pequenos números, no máximo dez internas por vez. No entanto, por escolha da Direção e 

Coordenação Pedagógica, o pesquisador não teria acesso às celas ou à aplicação de 

questionários diretamente às detentas. Foi requerida por parte da Direção a possibilidade de 

criação de uma organização da biblioteca que gerasse um catálogo do acervo para melhor 

visualização das obras por parte das internas. Em suma, esse diagnóstico inicial com a Direção 

foi conveniente para possibilitar um aprimoramento da pesquisa no sentido de relacionar o que 

se pretendia com a noção da realidade do lugar, ou seja, transportar a pesquisa para os moldes 

do presídio.  

A Direção destinou que a Coordenação Pedagógica do presídio fosse a responsável 

pelas ações desta pesquisa dentro da unidade. O passo seguinte foi estabelecer um diálogo com 

o Coordenador, o professor Gilterlan Celestino Trindade, que elucidou pontos estratégicos que 

poderiam ser delineados no desenvolvimento da pesquisa, como o perfil de escolaridade das 

internas, os trabalhos que já eram desenvolvidos dentro da unidade, como as turmas de EJA, 

cursos profissionalizantes, artesanatos e outros. Essas informações ajudaram a fortalecer o 

entendimento de que cada ferramenta didática presente, os cursos, escola e atividades realizadas 

no presídio, poderia se alinhar às propostas da pesquisa apresentada, assim, trabalhando como 

um somativo para construir uma melhor dinâmica de trabalho e escolhas de ações específicas 

para lidar com um público tão particular, que é o de um presídio. 

Em posse dessas informações e limitações que foram apresentadas nesta etapa 

inicial do diagnóstico, bem como das informações presentes nos questionários referentes à 

escolaridade, quantitativo de internas na unidade, cursos e ações realizadas, o passo seguinte 

seria conhecer a biblioteca da unidade prisional, além de estabelecer o contato com algumas 
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internas leitoras para a melhor avaliação dos seus hábitos de leitura e quais seriam os assuntos 

mais pertinentes para serem trabalhados nas ações de intervenção. 

A segunda etapa do diagnóstico consistiu em visitas à unidade prisional com foco 

na biblioteca. Nessa etapa, foram utilizadas as técnicas de observação como ferramentas de 

coleta de dados. A primeira foi a avaliação do acervo no que confere seu espaço físico, 

observadas todas suas características de materiais, móveis, ferramentas de trabalho disponíveis 

e espaço de trabalho. A avaliação do acervo consistiu em uma averiguação de quais eram os 

itens informacionais disponíveis, como revistas, livros, dicionários, guias, dentre outros, bem 

como a relação de consumo desses itens com as internas.  

A biblioteca prisional do PREFEM, apelidada de Bibliofem, foi criada juntamente 

com a construção do novo presídio em 2011. A biblioteca começou a ser montada mediante a 

doações fornecidas em parceria com o Ministério Público e de outros simpatizantes e 

entusiastas. O acervo possui aproximadamente 2000 exemplares de diversas temáticas e áreas 

do conhecimento que guarnecem à leitura de lazer, cultural e didática para as internas. 

O ambiente da biblioteca encontra-se em uma sala ampla, pouco ventilada, que 

apresenta alguns problemas nas vidraças da janela, emendadas com tapumes improvisados, mas 

nada que seja muito preocupante. Existem quatro mesas dispostas com quatro cadeiras cada 

uma para utilização das internas nos eventos da biblioteca, além de uma televisão de plasma de 

42 polegadas também utilizada nos eventos. A Figura 5 mostra a disposição das estantes e parte 

da mesa na Bibliofem. 

 

Figura 5 - Disposição das mesas e cadeiras na Bibliofem 

 
  Fonte: Acervo da autora (2019). 
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Os livros, revistas e outros itens são disponibilizados em quatro  estantes do tipo 

duplo e são organizados pelas próprias internas que criaram uma metodologia com números de 

tombo e cores, categorizando-os nas áreas: Religião (para as católicas e evangélicas), Auto 

Ajuda, Espiritismo (compreende romances espiritas, teorias dos espíritos e budismo), 

Romances (livros com histórias de amor, policial ou psicológicos) e Ficção (normalmente livros 

de fantasia e ficção científica) e, por fim, os livros didáticos, dicionários, enciclopédias e 

algumas revistas. 

Os empréstimos são feitos por etapas, primeiramente a mensageira realiza uma 

pesquisa em cada cela para verificar se alguma interna irá querer ler algum livro, ela anota o 

nome da pessoa e o tipo de escolha do livro, se a interna souber o título, ela o informa, caso 

não, é solicitado o livro pela categorização, a exemplo “algum romance” ou “algum de 

vampiro”. Não existe um catálogo de consulta, nem mesmo as internas podem sair e frequentar 

a biblioteca quando necessário, sendo essa a única sistemática existente. Após a coleta de nomes 

e livros, a mensageira entrega a lista para a interna responsável pela biblioteca, que separa os 

itens e anota conforme o pedido nos cadernos de cada pavilhão que são representados por P1 e 

P2. Os livros são separados e colocados em um carrinho, levados pela mensageira, que faz a 

entrega desses livros em cada cela, de acordo com os nomes apresentados. Os livros podem 

ficar emprestados por 15 dias, podendo ser renovados, caso seja necessário, mas não existem 

regras formais, sendo que muitas das internas, desconhecem os processos de empréstimo do 

Bibliofem. A maior parte dos livros se encontra em excelente estado, alguns precisam de 

reparos ou avaliação para proceder com o descarte ou reciclagem, por estarem rasgados ou 

faltando páginas.  

Apesar de existir essa catalogação e organização pré-definida, os livros não 

pertencem a uma ordem nas estantes para facilitar a busca. Existe dificuldade na procura de 

obras específicas, já que não são representadas em um sistema, nem ao menos em um catálogo 

de papel. O que ocorre sempre é que as internas vão indicando os mesmos livros, umas às outras, 

ou, no momento da escolha do livro pela interna que trabalha na biblioteca, a mensageira 

escolhe um livro que todos recomendam, sendo assim, não existe uma rotatividade dos demais.  

A leitura no cárcere, especificamente na biblioteca do BIBLIOFEM, apresenta-se 

de uma forma majoritariamente similar. Por intermédio dos cadernos de empréstimos, Figura 

6, foram levantados os tipos e as preferências de leitura das internas, sendo que os romances 

“de amor”, como elas denominam, os espíritas e os religiosos são os livros mais citados nos 

empréstimos. Não foram registrados, no caderno de empréstimos, livros das temáticas de 

empoderamento feminino, noções de direito, identidade regional, consciência negra ou 
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feminismo, mesmo com a presença de títulos com estas temáticas no acervo da biblioteca. 

 

Figura 6 - Caderno de empréstimos do BIBLIOFEM 

 
 Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

Essa parte do diagnóstico foi válida para detectar os itens informacionais mais 

solicitados pelas internas e a relação de assuntos que poderiam ser trabalhados nas ações de 

intervenção da pesquisa. Neste sentido, foi necessário incluir as internas que estavam à frente 

da biblioteca que coordenavam as ações de empréstimo, catalogação e organização da 

biblioteca, a conversa e observação permitiram que se enxergasse melhor como eram feitos os 

procedimentos de coleta de pedidos de itens informacionais pelas internas, já que elas  não têm 

acesso ao espaço físico da biblioteca e também como funcionava a organização e controle do 

acervo. As responsáveis pela biblioteca foram receptivas e procuraram elucidar sobre o 

funcionamento dos processos na unidade de informação, as dinâmicas de empréstimos e o 

relacionamento das outras internas com a biblioteca.  

A construção de uma catalogação e organização do acervo foi sugerida pelo 

pesquisador e bem aceito pelas responsáveis da biblioteca, que também enxergaram como uma 

possibilidade de melhor utilização dela. A proposta de implementação de um catálogo e 

organização por intermédio do Biblivre foi explicitada para elas, bem como a oportunidade para 

que as internas participassem de sua construção. A necessidade de se criar um catálogo na 

biblioteca é relevante para que elas possam ter a dinâmica de trabalho contínua, baseando-se no 
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manual de catalogação para novas aquisições e que se estabeleçam um padrão de organização 

após o término do trabalho da equipe. 

A avaliação da fala e da observação do trabalho dessas internas que estavam à frente 

da biblioteca mensurou uma atividade com a tentativa de aproximação com as internas leitoras 

que não tinham acesso ao espaço físico da biblioteca. Para efeito de observação e avaliação, foi 

proposta uma análise preliminar de observação em uma atividade paralela à ação de 

intervenção. Depois, implantou-se então uma atividade de “clube do livro” que funcionaria com 

uma temática de algum livro normalmente requerido pelas internas para discussão sobre esse 

assunto, mas que desse margem para a observação das internas quanto à leitura e temáticas 

sociais. Nesse sentido, realizaram-se cinco encontros com a presença de 12 internas em cada 

um deles, tendo como assuntos tratados as temáticas de relacionamento abusivo, religião, sexo 

e sexualidade.  

Com o propósito de ser um instrumento de observação, a atividade do clube do livro 

serviu para medir o grau de leitura e interpretação que as internas tinham das obras tratadas e 

também foi possível visualizar, por meio da fala e discussão, as inferências que a leitura trazia 

para a vida cotidiana delas. Bem como analisar como as preferências de leitura eram similares 

e não continham uma predileção a outros tipos de obras, que classificamos neste trabalho como 

leitura não consumida, são eles os livros sobre mulheres, feminismo, protagonismos da mulher 

na sociedade e direito da mulher. A maior parte delas tinha uma forte vertente para livros com 

as temáticas de sexo, romances, autoajuda, espíritas, e outros temas relacionados. Essa 

percepção foi essencial para um entendimento entre os diálogos propostos nesses livros 

consumidos pelas internas com os assuntos que são correlatos ao contexto social ao qual estão 

inseridas, como a violência doméstica e relacionamento abusivo. 

Foi constatado que a temática de violência doméstica era muito assertiva no 

cotidiano das internas, pois a naturalidade com que elas partilhavam alguns episódios violentos 

ocorridos em suas vidas foi comum entre elas e, para nós, no entanto, era motivo de choque de 

realidade, mas, ao mesmo tempo, envolvia empatia. O discurso de que a mulher deve apanhar 

e deve se submeter ao companheiro era tão impregnado em suas falas que se sentiu a 

necessidade de trabalhar temas que envolviam o feminismo, questões de empoderamento, 

machismo e também uma abordagem sobre a maternidade, de um modo geral, sobre o aborto e 

a violência obstétrica. 

O clube do livro e o contato direto com as internas funcionaram como um teste para 

a ação de intervenção. A soma das informações colhidas nos métodos de observação, 
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entrevistas, questionários e avaliação de acervo forneceram subsídios para a escolha dos temas 

dos seguimentos para as atividades e proposta de intervenção que serão descritas a seguir. 

Nesse diagnóstico apresentado se definiu as estratégias para a ação de intervenção. 

Essa proposta de diagnóstico procurou, de forma geral, entender os mecanismos do 

funcionamento da rotina do presídio, os atores principais que o articulam e os elementos 

presentes na biblioteca prisional, seu entorno e seus agentes que são as internas responsáveis, 

as detentas leitoras e a Coordenação Pedagógica e Direção da prisão.  
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5 PROPOSTA E RESULTADO DA INTERVENÇÃO 

5.1 Proposta de Intervenção 

 

Durante a análise do acervo, foram separados todos os livros que traziam, de alguma 

forma, a temática da mulher em seus vários aspectos, a prioridade era trabalhar com livros que 

faziam parte da unidade, contudo procurar também incluir a possibilidade de trazer trechos e 

autores que tratam da temática em questão, mesmo não fazendo parte do acervo. Ao decorrer 

da triagem de informações colhidas, a partir o contexto apresentado e as temáticas presentes 

nos livros, chegou-se a um panorama de assuntos presentes no perfil da mulher encarcerada do 

PREFEM-SE: violência doméstica, maternidade no cárcere e questões sobre o feminismo. Para 

uma melhor visualização dessas temáticas e contextos, foi construído um mapa figurativo com 

os temas presentes nesses livros analisados e juntamente com as temáticas recorrentes no clube 

do livro e em outras falas com as internas. Esse mapa é representado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Temas apresentados para ação de intervenção 

 
 Fonte: Elaborado pela autora e orientadora (2019). 
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O passo seguinte à escolha das temáticas centrais que seriam tratadas na ação de 

intervenção foi a escolha dos curtas-metragens, para isso, foi pesquisado em canais, como 

Youtube e sites que continham banco de dados de curtas-metragens, como Porta Curtas e 

VideoCamp. Esses sites possuem extensas listas de curtas, alguns são disponíveis para o público 

em geral, outros possuem acesso mais restrito, mas dispõem de resumos e sinopses que 

possibilitam a sua recuperação. Após assimilação das palavras-chaves definidas pelos assuntos 

anteriormente apontados e verificação e contextualização do teor dos curtas, foram escolhidos 

os filmes que seriam exibidos e o próximo passo seria a combinação com os textos. 

Trazendo o contexto do objetivo deste trabalho, que é se utilizar de meios culturais 

para aproximação das internas com outros tipos de livros e leituras, após a escolha dos curtas-

metragens, ficou por fim a definição de quais textos seriam trabalhados juntamente com os 

filmes.  

Vale ressaltar que a escolha do curta-metragem, como procedimento para dinâmica 

cultural, levou em consideração a presença de televisores nas celas das internas. Esse era o 

contexto o qual elas já possuíam um conhecimento, o audiovisual, para melhor assimilação da 

atividade. Mas essa dinâmica pode ser realizada também com outras expressões artísticas, como 

obras de artes, teatros, músicas ou qualquer elemento cultural disponível. 

Como já supracitado, a intenção era trabalhar com trechos de textos que poderiam 

ser encontrados pelas internas na própria biblioteca da unidade, entretanto também foi 

visualizado a necessidade de inserir textos mais atuais que não existiam no acervo da biblioteca. 

A escolha por trechos de textos e livros deu-se pela forma como íamos conduzir a atividade. A 

intenção era iniciar as internas com novas temáticas sobre assuntos que normalmente não são 

inseridos nos livros que elas leem, a estratégia de trazer pequenos textos funcionaria como um 

tipo de degustador, caso houvesse apreciação, sobre os assuntos com os livros encontrados na 

biblioteca. Sendo assim, após análise dos filmes escolhidos, livros encontrados na biblioteca e 

outros textos pesquisados, definimos a apresentação da estrutura de curtas e textos, que é 

exposta na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Curtas-metragens e textos trabalhados na ação de intervenção 

CURTA- METRAGEM TEXTO 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

RELATO de F., vítima de violência doméstica em 

Ananindeua. Direção de Andrea Dip e Bruno Fonseca. São 

Paulo: Agência Pública, 2017. (3 min.). 

Violentômetro. COORDENADORIA (2018, não 

paginado).  

RELATO de J., vítima de violência doméstica em 

Ananindeua. Direção de Andrea Dip e Bruno Fonseca. São 

Paulo: Agência Pública, 2017. (3 min.). 

Maria da Penha. (THOMÉ, 2017, p. 31). 

CICATRIZES.  Direção de Maria Almeida, Laércio 

André e Paloma Coelho. Curitiba: UTP, 2016. (16 min.) 

Dimensão possível da condição feminina. (AZEVEDO, 

1985. p. 46). Contém no acervo. 

FEMINISMO 

O CORPO é meu.  Direção de Luciana Oliveira. Aracaju: 

Rolimã filmes, 2014. (25 min.). 

Cangaceira a frente. (FERREIRA; ARAÚJO, 2011, p. 

38-39).  Contém no acervo. 

EMPODERAMENTO das Mulheres. Direção de ONU 

para mulheres, Brasília, DF: ONU. 2016. (3 min.). 

Laudelina Campos de Melo. (THOMÉ, 2017, p. 105). 

 

- 

Maria Rita Soares. (THOMÉ, 2017, p. 81). 

 

- 

8 de março – dia internacional da mulher. (TELES, 

2003 p. 96-99). Contém no acervo. 

 MATERNIDADE 

 

C(ELAS). Direção: Gabriela Santos Alves. São Paulo: 

Hysteria, 2018. (17 min). 

Carolina, que sempre foi mãe de uma garotinha. 

(QUEIROZ, 2015, p. 89-91). 

- Maria Sofrida. (QUEIROZ, 2015, p. 216-217). 

- Os filhos. (VARELLA. 2017, n.p.). (contém no acervo). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Definidos os curtas-metragens e os textos chegou, por fim, o momento de escolha 

do público de internas do PREFEM-SE que integrariam a atividade. Para essa escolha foram 

analisados e observados, juntamente com a Coordenação Pedagógica e as internas responsáveis 

pela biblioteca, os cadernos de empréstimo, avaliando e separando em três grupos: um grupo 

leitor com dez internas para tratar a temática de Violência doméstica, um grupo não leitor com 

dez internas para tratar a temática de Maternidade e um outro grupo leitor com dez internas para 

a temática de Feminismo.  

Como relatado no capítulo anterior, referente ao diagnóstico, a proposta a ser 

implementada na intervenção contou com a escolha de curtas-metragens com temas escolhidos 
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e relacionados aos vivenciados pelas internas do PREFEM-SE. As vivências nas rodas de 

leitura, propiciadas pelo clube do livro, deram fragmentos notórios para que fosse possível 

trabalhar os temas de Violência Doméstica, Feminismo e Maternidade, mas nesse sentido é 

oportuno observar como esses assuntos têm uma peculiaridade diferenciada dentro do contexto 

do cárcere, o modo como essas questões foram trabalhadas pelas internas, a maneira como a 

experiência de fala fluiu e como elas se externalizaram durante as atividades. Cabe essa análise 

preliminar para trazer um entendimento inicial sobre um dos pontos dos resultados da 

intervenção realizada, a descrição de todas as etapas, bem como os resultados serão descritos 

neste capítulo.  

A proposta de intervenção foi criada juntamente com a orientadora deste trabalho, 

a Professora Doutora Germana Gonçalves Araújo, e, após o entendimento do ambiente do 

PREFEM-SE, análise de diagnóstico e aprofundamento das questões possíveis de serem 

abordadas, chegamos a um plano de atividades que se desenvolveriam na biblioteca do presídio 

durante quatro semanas. Dividimos as atividades em três grupos e temas e, para melhor 

visualização, fizemos um plano inicial para dispor as atividades e dividir os temas e grupos, 

este planejamento inicial foi apresentado à Direção e à Coordenação Pedagógica do presídio 

para possibilidade de aplicação. A Figura 8 remonta o esquema de atividades a serem realizadas. 
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Figura 8 - Plano de intervenção no PREFEM-SE 

 
                              Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A proposta entregue para a diretoria envolvia, portanto, quatro rodadas de 

atividades com três grupos. No primeiro dia de intervenção, denominado no quadro como 

Semana 1, na segunda-feira, dia 27 de maio de 2019, seriam exibidos os curtas em questão e, 

após essa exibição, seriam discutidos os temas trabalhados, relacionando-os com as 

experiências das internas. Após o término da discussão, seriam entregues os textos para leitura 

das internas em suas próprias celas, essa atividade estaria prevista para a terça-feira, dia 28 de 

maio de 2019. Por fim, na quarta-feira, dia 29 de maio de 2018, seria o dia destinado para 

discussão dos textos e para relacioná-los com os curtas exibidos e e relatar as experiências. 

Nesse terceiro dia, também seria proposta a criação de uma dinâmica criativa que serviria como 

exploração visual por meio de cartazes criados pelas próprias internas para uma compreensão 

do que elas haviam internalizado mediante aos curtas e discussão dos textos. Essa dinâmica 
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criativa seria apresentada para o grupo 2 na semana seguinte, e assim sucessivamente com os 

outros grupos até o encerramento no dia 19 de junho de 2019 com todas as turmas. 

Novamente, é válido ressaltar o quão apropriado é criar uma dinâmica de 

comunicação e planejamento juntamente com a Direção, pois, após reunião e apresentação do 

projeto e do plano de ação de intervenção à direção, foi comunicado a impossibilidade de 

utilizar todas as quatro semanas de trabalho por motivos internos de organização do presídio, 

como pessoal de segurança, atividades internas e outros fatores que poderiam implicar na ação 

de intervenção. Assim, foi solicitada uma reavaliação do projeto para que as ações se 

realizassem em um mesmo dia para cada grupo. Foi elaborado, então, um calendário conjunto 

com a Coordenação Pedagógica e com a Direção, para que a atividade pudesse ocorrer da 

melhor forma possível, sendo positiva para o interesse conjunto do local e do pesquisador. Ficou 

definido que, no primeiro dia de atividade, trabalhar-se-ia na terça-feira, dia 28 de maio de 

2019, com o Grupo I (dez mulheres leitoras), sendo assim, seriam exibidos os curtas-metragens 

relacionados à temática de Violência Doméstica, discutiríamos a mensagem proposta, leitura 

dos textos e, logo após, produziríamos as dinâmicas criativas. No segundo dia, 29 de maio de 

2019, quarta-feira, com o Grupo II (dez mulheres leitoras), trabalharia-se as temáticas 

relacionadas ao Feminismo com os curtas-metragens, textos e exploração da dinâmica criativa. 

Já no terceiro dia, 04 de maio de2019, terça-feira, com o Grupo III (dez mulheres não leitoras), 

trabalharia-se com o tema Maternidade na proposição de curtas-metragens, textos e a dinâmica 

cultural. Essa explanação pode ser visualizada na Figura 9, a qual é demonstrado o conteúdo 

trabalhado. 
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Figura 9 - Demonstrativo de atividades da ação de intervenção 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Após a apresentação e discussão da proposta, finalizamos, assim, o processo de 

planejamento da intervenção para dar seguimento à ação de fato. A descrição e a análise de 

resultados serão feitas nos parágrafos seguintes, trazendo de forma literal o desenvolvimento 

que as atividades sucederam, bem como o seu fechamento.  

 

5.2 Ação de Intervenção 

 

Sucedeu, portanto, que no dia 25 de maio de 2019 ocorreu a primeira ação de 

intervenção na biblioteca do PREFEM-SE com o Grupo I, representado por dez internas do 

pavilhão II. Nesse dia em específico, uma das internas escolhidas para participar da ação teve 

que se retirar por estar envolvida em outra atividade no mesmo horário, ela participou até a 

metade do primeiro curta-metragem e depois se retirou, sendo assim, trabalhamos com nove 

pessoas do Grupo I nesse primeiro dia. Para melhor contextualização e visualização do público 

que foi escolhido para esse dia, apresentar-se-á a Tabela 6 com o perfil das internas. Salienta-

se que os nomes foram alterados para preservação de imagem das detentas. 



91 

 

 

 

Tabela 6 - Perfil das internas do Grupo I 

TEMA INTERNA IDADE ESCOLARIDADE 

PARTICIPAÇÃO 

EM OUTRAS 

ATIVIDADES 

TEMPO DE 

CÁRCERE 
PAVILHÃO 

VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

Rute 32 Ens. Médio SIM 4 anos e 6 meses II 

Bernadete 23 Ens. Médio NÃO 7 meses e 10 dias II 

Júlia 29 Ens. Médio SIM 2 anos e 7 meses II 

Catarina 31 Ens. Médio SIM 2 anos e 5 meses II 

Luara 34 Ens. Fundamental SIM 3 anos e 5 meses II 

Jordana  30 Ens. Fundamental NÃO 1 ano e 7 meses II 

Paula       28 Ens. Fundamental SIM 2 anos e 10 meses II 

Elaine      29 Ens. Médio NÃO  2 anos e 9 meses  II 

Liandra      46 Ens. Médio SIM  1 ano e 13 dias II 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O perfil apresentado é de mulheres com média aritmética de 31 anos de idade, no geral, 

possuem o Ensino Médio e, em sua maioria, desempenham outras atividades no presídio. 

Nesse dia, o trabalho desenvolveu-se com uma equipe de três pessoas, a interna 

responsável pela biblioteca, o monitor e fotógrafo Paulo Fernandes e eu como pesquisadora e 

Coordenadora da ação. A biblioteca foi organizada com duas fileiras de cadeiras com 5 assentos 

cada uma, com o televisor da própria biblioteca à frente para disponibilização dos curtas-

metragens. As internas foram chamadas de suas celas, houve um momento inicial de 

apresentações e explicação da ação de intervenção, o motivo de serem escolhidas para a 

atividade e também sobre a importância da assinatura do termo de autorização de consentimento 

para esta pesquisa, ficou claro que poderiam participar ou não da atividade, sendo totalmente 

voluntárias, dadas as informações, todas atestaram a participação na ação. Vale elucidar que 

muitas já tinham um conhecimento prévio do trabalho que a equipe do projeto estava realizando 

na biblioteca, nas questões de catalogação, empréstimos e o clube do livro, mesmo não nos 

conhecendo pessoalmente, já tinham uma certa intimidade na comunicação, o que propiciou 

um melhor andamento da ação de intervenção.  

A primeira temática prevista no planejamento era sobre Violência Doméstica, sendo 

assim, foram exibidos três curtas-metragens1 que abordavam relatos de experiências de 

mulheres que vivenciaram essa situação à flor da pele. As nove internas acompanharam os 

relatos, algumas se identificaram com alguma situação ocorrida no filme, sempre comentavam 

algum aspecto, de um modo geral, atentaram-se à mensagem passada. Ao término da exibição, 

partimos para a discussão dos filmes, pegando detalhes e características que pudessem 

relacionar com o seu cotidiano. Houve uma identificação, quase que geral, sobre a temática, 

 
1 A sinopse está disponível no Apêndice A. 
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todas presentes na sala relataram que já vivenciaram alguma situação de violência física ou 

psicológica pelos companheiros, pais ou algum parente próximo. Os diálogos se assemelhavam 

no que diz respeito à forma como essa agressão era cometida, abaixo são trazidos alguns relatos 

que foram ditos por algumas das internas, os nomes foram alterados para preservar a imagem e 

a segurança delas. 

 

Eu já passei não por isso, mas pior do que isso, hoje eu tenho cicatrizes na cabeça, sou 

aleijada de um braço, e a pessoas dizem ‘você gosta!’ Mas quem tá dentro não é fácil 

sair não. Quem tá de fora é fácil ‘ah tá, gosta de apanhar, já tá ali com os dentes 

abertos, apanhou meio-dia e já tá rindo de tarde!’ Mas ninguém sabe, ninguém tá 

dentro de quatro paredes, ninguém tá debaixo do mesmo teto pra saber (Rute, 32 anos). 

 

Ou ainda,  

 

Eu também fui uma vítima, eu também não consegui me separar dele, como uma parte 

que passou no curta, eu me tornei dependente dele, entendeu? Eu só não sei quando 

passar desses portões pra fora, hoje eu tenho outra mente. Ele me agredia e depois 

fingia que nada acontecia, pedia desculpas e eu por gostar dele cedia. Tenho várias 

marcas no corpo, todas as marcas também foi ele, cabeça, joelho, braço, costas. Têm 

horas que eu gosto dele e têm horas que eu não gosto e isso causa uma confusão 

psicológica ne mim, tem hora que me dá muita raiva dele, outras horas da muita 

saudade, porque também não foi só de sofrimento, ele me acolheu numa etapa da 

minha vida que eu mais precisei, fui violentada com 12 anos, não queria ficar com 

homem nenhum e me apaixonei por ele (Júlia, 29 anos). 

 

A percepção criada a partir das falas remonta uma característica similar, a qual a 

agressão torna-se comum em suas vidas e as vítimas começam a relacionar que, mesmo 

sofrendo algum tipo de violência, é quase que impossível se libertar de um relacionamento 

abusivo, as vias de paixão e obsessão se cruzam em uma linha tênue, difícil de assimilar. 

Após essa primeira etapa distribuímos os três textos que seriam trabalhados dentro 

da temática de violência doméstica, o primeiro deles: Violentômetro2, que tratava de um 

ranking atrelado a um termômetro sobre a violência doméstica, distribuía os tipos de agressão 

cometidos pelos companheiros sobre as mulheres. Esse primeiro texto, como já mencionado, 

trazia um ranking, então passível de uma interpretação visual rápida, sem muitos elementos 

textuais. Houve também muita discussão por parte das internas criticando esse termômetro no 

sentido de que uma violência psicológica pode ser mais impactante para uma pessoa do que 

uma agressão física a depender dos elementos verbais utilizados, novamente, trazemos os 

relatos: 

Agora, ele nunca, nunca, de verdade, me agrediu verbalmente, nunca! Nunca me 

xingou, o único nome que ele xinga é “fia da desgraça” que pra mim isso não me 

ofende em nada, só isso, nunca me xingou de outro tipo de nome não, mas eu já fui 

 
2 Texto disponível no Anexo A. 
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agredida psicologicamente, já teve agressão psicológica que pra mim foi a pior de 

todas, a psicológica (Júlia, 29 anos). 

 

Ou ainda,  

 

Tem uns que batem sem a gente fazer nada, que até a gente fica perguntando, por que 

eu apanhei agora? Aí eu olhava pro meu e dizia: amor porque você me bateu? E eu 

ficava sem entender. [...] Amor, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Me diga o 

motivo? E ele dizer: o motivo você sabe. E até hoje eu nunca saber. Mas eu só vivia 

com o olho roxo, só vivia era trancada pra ninguém me ver na rua [...] (Rute, 32 anos). 

 

As questões trabalhadas nesse primeiro texto trouxeram várias inquietações às 

internas, os relatos de um modo geral expurgaram uma ideia inicial de que se exista realmente 

um ponto fixo em relação à violência, se suas nuances podem realmente obedecer a uma 

hierarquia ou apenas ser decidida por quem a sofre. Os relatos reais ajudaram a elucidar e a 

criticar o texto que leram e, de uma forma leve, conseguiram penetrar numa discordância em 

relação a ele com posicionamentos de pessoas reais que viveram de verdade os vários tipos de 

agressão que são presentes no texto. É oportuno pontuar que esse posicionamento em relação 

ao texto lido possibilitou uma interpretação e uma internalização da leitura e sua compreensão, 

mesmo sendo um texto gráfico.  

Partindo para o segundo texto, que dissertava sobre a história da Maria da Penha3 

de uma maneira bem simples e clara, foi questionado, após a leitura, se alguma delas conhecia 

a real história da pessoa que levava o nome da lei de proteção a mulher contra a violência 

doméstica, a maior parte delas desconhecia que a autora da luta pela lei havia sofrido igualmente 

violência doméstica. Também foi questionado se alguma delas já havia recorrido à lei para 

proteção contra o agressor, quatro delas mencionaram que já haviam utilizado, uma delas disse 

que a lei não existia na época em que sofreu a violência e outra disse que teve medo que o 

marido fosse preso, por isso, não denunciou. As outras duas nunca utilizaram e não 

mencionaram a razão da não utilização. Para uma das internas que chegou a denunciar mais de 

três vezes o agressor, a resposta da delegada foi: 

 

E a delegada chegou a ouvir ele e falou bem assim pra mim: olha se eu não visse os 

hematomas do seu corpo, eu acharia que você estava falando tudo mentira, ele tem 

uma lábia de afundar navio e derrubar avião.’ A delegada disse (Luara, 29 anos). 

 

 
3 Texto disponível no Anexo B. 
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Ainda sobre o texto de Maria da Penha, originou-se um relato que impressionou 

pela naturalidade da fala diante de tamanha demonstração de violência por parte do agressor  

Ele me batia, me machucava dentro de casa e depois saia e me beijava como se nada 

tivesse acontecido. Uma vez ele me deixou com os dois olhos assim ôia [...] pra fora, 

aí eu de óculos, ele olhava pra mim e dizia bem assim: ‘tá vendo o que você fez eu 

fazer com você?’. E eu fiz o quê, pelo amor de Deus? (Júlia, 29 anos). 

 

A violência nesses casos é totalmente naturalizada na fala das internas, sentida 

como uma noção de comunidade entre elas como se todas tivessem passado pelo mesmo 

caminho ou caminhos parecidos que levaram à criação desse senso de naturalidade da agressão. 

O texto Maria da Penha orientou no sentido de saberem mais sobre a história dessa notável 

mulher e ainda comentamos como a lei está mais eficiente e preocupada com as agressões e os 

casos de feminicídio que têm aumentado nos últimos anos. 

O terceiro texto trabalhado, indicado pelo título Dimensão possível da condição 

Feminina4, é mais técnico, o que gerou menor adesão ao debate específico. Foi proposta uma 

leitura conjunta, a qual cada interna lia um parágrafo dando seguimento para outra, resultando 

em uma experiência de leitura oportuna para a construção coletiva de um ambiente de leitura, 

mesmo se tratando de uma escrita mais técnica. O texto disserta sobre a condição de 

subordinação da mulher ao homem no sentido histórico-antropológico, as diferenças salariais, 

a distinção de cargos e a entrega natural do mundo doméstico. O texto dialoga também sobre a 

condição de como a culpa da violência doméstica recai sobre a mulher. Em particular, um trecho 

do texto que se assemelhou aos relatos trazidos pelas internas pode ser visualizado: 

 

Vivendo uma condição de dependência política, econômica e cultural, a mulher 

experimenta uma permanente sensação de desamparo que acaba aprisionando-a num 

verdadeiro “círculo de giz caucasiano”, feito de medo e desesperança. Medo da 

liberdade enquanto exercício de autonomia. Desesperança quanto a própria 

capacidade do liberta-se (AZEVEDO, 1985, p. 46). 

 

Relacionando o texto lido à realidade das internas, é preciso definir que o cárcere 

possui seus códigos e condutas, o homem preso exige fidelidade por parte da mulher que não 

está presa e, quando não é pelo querer, muitas se mantêm no relacionamento pelo medo ou 

pelos filhos. O relato a seguir ajuda a contribuir com o trecho lido: 

 

Eu saí (do relacionamento) porque eu tô presa, que eu acho senão eu já tava morta. 

Eu fui presa dentro do presídio com documento falso pra provar que amava ele, porque 

eu tinha a liberdade pra viver aqui fora, minha vida e eu tinha um amor pra viver com 

ele, né? Aí na minha mente, né? Se eu abandonar, se eu for viver minha vida eu vou 

 
4 Texto disponível no Anexo C. 
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ser covarde, eu vou ser pilantra na boca da malandragem, aí eu disse: não, eu vou 

visitar ele. Aí fui visitar com 8 meses que ele tava preso eu vim presa. [...] aí eu caí 

aqui tenho 4 anos e 4 meses, aí quando foi o choque de realidade, que eu vi aqui dentro 

que não era amor o que eu vivia com ele, um homem que me batia agora, que tirava 

sangue, ai me dava banho, dizia que me amava e me levava pro shopping. Isso não 

era amor, eu estava com ele por medo, eu não tava vivendo, eu tava vegetando (Rute, 

32 anos). 

 

Durante a leitura do texto em conjunto, foram feitas pausas para a explicação de 

cada parágrafo e ideias. Conforme as internas relacionavam-se e internalizavam a temática, 

surgiam os relatos que eram compatíveis com o texto, assimilando assim a mensagem passada 

e combinando as experiências vividas. 

Após a exibição dos curtas, leitura dos textos, discussão das temáticas e 

experiências foi proposta a realização de uma dinâmica criativa, sendo assim, dispusemos de 

cartolinas, pincéis, revistas e cola para a criação voluntária de tudo que as internas haviam 

compreendido sobre os temas tratados nos curtas-metragens e nos trechos de textos. A atividade 

exigia a divisão das internas em dois grupos que trabalharam na criação desses cartazes. 

Ademais, foi explicado que, no último dia de evento, elas voltariam para uma explanação básica 

para os outros grupos GII e GIII sobre o que foi compreendido por intermédio desse dia de 

atividades. A criação se deu de uma forma bem aberta, cada grupo buscou elementos trazidos 

nos curtas ou textos para exemplificar as diversas formas de violência doméstica. Na confecção 

dos cartazes, as internas, por meio de recortes de revistas, recortaram mulheres vítimas de 

alguma agressão ou desenharam a partir do próprio olhar diante de alguma imagem encontrada. 

Essa atividade de expressão visual das ideias e conceitos trabalhados serviu, não só para uma 

apresentação para os outros grupos, como também proporcionou uma atenuação nos diálogos e 

discursões que foram relatados, ou seja, o trabalho manual e artístico possibilitou uma 

libertação harmônica dos conceitos abordados. Ao observar as internas realizando a confecção 

dos cartazes, percebia-se uma pequena alegria, alívio e prazer em poder expressar o que elas 

realmente viveram. Na Figura 10, é possível observar alguns dos momentos da ação de 

intervenção. 
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Figura 10 - Ação de Intervenção Grupo I 

 
 Fonte:  Imagem de autoria de Paulo Roberto Fernandes Júnior (2019). 

 

Com o fim da realização de todas as etapas, fotografamos os cartazes e as internas 

foram liberadas para retornar às suas celas. Ao final, perguntamos qual foi o sentimento e a 

sensação de poder participar e discutir sobre o assunto e muitas usaram o abraço como forma 

de agradecimento e relataram que foi bom dividir sobre o tema e saber que existem outras 

pessoas passando pela mesma situação e, por meio dos textos, vislumbraram como podem 

existir alternativas para uma possível resolução de problema.  

No geral, a atividade foi avaliada como produtiva, satisfatória e teve um bom nível 

de discussão tanto para o viés do curta-metragem quanto para o da leitura dos textos e as 

experiências compartilhadas a cada texto ou momento do filme serviram para uma melhor 

análise de resultados.  

Para o segundo dia de atividade, foi trabalhada a temática relacionada ao 

Feminismo com o Grupo II, este com dez mulheres leitoras pertencentes ao Pavilhão II do 

PREFEM-SE. A Tabela 7 demonstra o perfil das internas participantes que são mulheres com 

idade maior do que o G1, isto é, com média de 36 anos e que também possuem um grau de 

escolaridade mais baixo e menos tempo de encarceramento em comparação com o primeiro 

grupo.  
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Tabela 7 - Perfil das internas do Grupo II 

TEMA INTERNA IDADE ESCOLARIDADE 

PARTICIPAÇÃO 

EM OUTRAS 

ATIVIDADES 

TEMPO DE 

CÁRCERE 
PAVILHÃO 

FEMINISMO 

July 28 Ens. Médio NÃO 4 meses I 

Nice 34 Ens. Médio SIM 1 ano 1 mês I 

Martha  43 Ens. Médio (inc.) SIM 1 ano 8 meses I 

Merry  38 Ens. Médio (inc.) NÃO 3 anos 2 meses I 

Apgar 38 Ens. Fundamental SIM 1 ano 8 meses I 

Curie  28 Ens. Fundamental SIM 7 meses I 

Dilma 25 Ens. Fundamental SIM 6 anos I 

Tabata  28 Ens. Fundamental SIM 1 ano 7 meses I 

Merkel  58 Ens. Fundamental NÃO 1 ano  I 

Elizabeth  43 Ens. Fundamental NÃO 6 meses I 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Foi realizado assim o segundo dia com a exibição de dois curtas-metragens para o 

grupo, o primeiro intitulado O corpo é meu e o segundo Empoderamento Feminino5. Ambos os 

filmes traziam mensagens acerca do que é feminismo com uma linguagem de fácil assimilação 

e objetiva, havia a presença exemplos de mulheres simples e com situações do cotidiano. Um 

pouco antes da exibição dos curtas, as internas foram questionadas sobre qual era o pensamento 

sobre o significado de feminismo e como elas entendiam a forma com que essa corrente era 

apresentada para a sociedade por meio da televisão ou das revistas e livros aos quais elas tinham 

acesso. Um relato inicial de um desses pensamentos é trazido mediante a fala de uma das 

internas: 

 

Feminismo é o grito que a mulher dá de chega, não sou mais mandada, não vou devo 

mais ficar pilotando só fogão, eu posso dar conta da minha vida sem precisar do apoio 

do homem (Curie, 28 anos). 

 

Ou ainda, 

  

Eu achava que era aquela coisa mais assim, mulheres odiavam os homens essas coisas 

e tal, aquela visão torta (Dilma, 25 anos). 

 

Durante a exposição do primeiro curta, as internas não fizeram muitos comentários 

ou apontavam semelhanças com o cotidiano como havia sido demonstrado no Grupo I, mas se 

notava que assistiam e prestavam atenção a cada explicação de termos e procuravam entender 

o contexto de cada exemplo demonstrado no filme. O segundo curta-metragem trazia uma 

 
5 Sinopses disponíveis no Apêndice A. 
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mensagem direta sobre conceitos relacionados ao empoderamento feminino, em apenas dois 

minutos de duração, trazendo uma mensagem bem funcional e simples. Ao final das exibições 

dos curtas, foi feita a mesma pergunta em relação ao entendimento que se tinha sobre as 

questões do feminismo, como elas se sentiam após assistirem o curta e quais eram as novas 

perspectivas que haviam aprendido. Seguem alguns relatos: 

 

Aceitar mais nós mesmas, não o que a mídia empurra. O nosso cabelo, cor da pele 

(Curie, 2019). 

 

Ou,  

 

A gente achou bom, se identifica, tem que se achar bonita sem alguém falar, também 

pela cor, né? Que eu sou negra também, né (Apgar, 38 anos). 

 

Ou ainda,  

 

A questão né? Porque hoje em dia o ser humano se move mais com que os outros 

pensam, mas eu não penso dessa forma, eu não incomodo que me achem gorda, que 

eu sou assim, toda vida eu me assumi eu mesma, sofri por parte de pessoas: ‘a moda 

tá magra, não sei o quê, você tem que emagrecer’. Eu não, eu me amo do jeito que eu 

sou (July, 28 anos). 

 

Eu acho que mulher tem que ter atitude né? Pra vencer né? Não deixar de ter alcance 

público baixo. Ser enxergada (Merkel, 58 anos). 

 

Por fim, 

 

Direitos iguais, né? (Merry, 38 anos). 

 

A partir dessas falas, levantou-se o debate sobre questões de representatividade, de 

como é importante esse  movimento que tem surgido, principalmente no que diz respeito às 

mulheres negras na mídia, levantando assuntos como a possibilidade de se assumir um cabelo 

cacheado ou crespo que, anteriormente, era enxergado com preconceito pelas próprias mulheres 

negras pelo seu passado e marginalização. Nesse sentido trazemos outro relato: 

 

As revistas mostram as mulheres com cabelo grande e liso, meu cabelo tava grande e 

liso, daí eu cortei e quis virar o que eu realmente sou, fazer meu black, todo mundo 

gostou, mas sempre tem um que diz ‘mulher, cortou o cabelo?’ Cortei, cabelo é meu, 

tô me sentindo bem, então ótimo. ‘Vai alisar quando sair?’ Não, não vou alisar ele 

mais, não existe mais química no meu cabelo (Nice, 34 anos). 
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Foi possível notar que a fala sobre feminismo, empoderamento, igualdade e 

representatividade já estavam de alguma forma presentes nas falas das internas e os conceitos 

que os curtas-metragens impulsionaram trouxeram um diálogo entre esse pensamento pré-

existente e o conceito. Algumas revelaram como a sociedade julga o cabelo e a estampa da 

roupa com puro preconceito e desconhecimento histórico. 

 

Às vezes até a estampa da roupa a gente sofre preconceito, às vezes você quer mostrar 

as suas origens, quer mostrar o que você é, a pessoa vê uma estampa diferente é já diz 

que é do candomblé, você solta o black, veste uma estampa diferente e diz que é da 

macumba. Já começa já a criticar, aí já deixa você triste. A gente tem que começar a 

se empoderar aos poucos né? É uma construção diária, mas as pessoas ficam me 

atrapalhando e me bloqueando em cada passo que você dá (Dilma, 25 anos). 

 

A próxima etapa, contou novamente com a leitura conjunta dos textos que permitiu 

que todas participassem e se envolvessem diretamente com o tema. O primeiro texto lido foi o 

título “Cangaceira à frente6”, que trouxe um panorama sobre Maria Bonita e sua função 

feminista dentro da perspectiva do cangaço. O texto escolhido permitiu fazer uma alusão a um 

contexto regional cultural do cangaço e ao feminismo naquela época. As internas ficaram 

surpresas por já existirem questões sobre o feminismo nessa época, pois é internalizado que o 

contexto do feminismo é novo, devido à visibilidade e representatividade que temos pelas 

mídias e redes sociais. Muitas manifestaram o desejo da leitura do livro lido: 

 

Eu não conhecia a história dela, me interessei a ler esse livro, não sabia que tinha na 

biblioteca (July, 28 anos). 

 

O segundo texto abordou novamente o perfil de uma mulher que fez alguma 

diferença na sociedade brasileira, nesse caso, Laudelina de Campos Melo7, que lutou pelo fim 

dos vestígios de escravidão mesmo depois da abolição e que ainda criou o Movimento Frente 

Negra e associações para ajudar empregadas domésticas a conquistarem seus direitos. A 

discussão desse texto serviu de base para elencarmos a importância dos movimentos feministas 

de mulheres negras nas camadas mais simples da sociedade. As internas tiveram uma percepção 

de que o feminismo não abrange somente grandes palcos ou predominantemente a fala da 

mulher branca, mas que também tem várias bases e conquistas.  

Foi tratado também o texto da sergipana Maria Rita Soares8 que enfrentou 

preconceitos em sua terra natal por não poder assumir a vaga de juíza apenas por ser mulher e 

 
6 Texto disponível no Anexo D. 
7 Texto disponível no Anexo E. 
8 Texto disponível no Anexo F. 
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teve que migrar para o Rio de Janeiro para seguir sua profissão, mas todos esses episódios 

serviram de incentivo para que ela lutasse para as causas feministas no Brasil. No contexto de 

entendimento das internas sobre a leitura, a discussão girou em torno de que elas mesmas podem 

começar, em pequenos atos e ações que mobilizem a questão do empoderamento e lutas de 

cunho feministas, mesmo dentro de suas celas, e da importância de ter empatia e poder elevar 

a autoestima de uma mulher principalmente no ambiente em que estão inseridas.  

 

Começar mudando o dia a dia né, elogiar as mulheres, começa aqui né? (Nice, 34 

anos). 

 

A discussão acabou dando seguimento sobre os tipos de nomenclatura que são 

utilizados para categorizar as pessoas negras ou gordas, como termos que antes eram usados 

com naturalidade na fala, hoje caem em desuso pelo cunho racista e preconceituoso. Foi 

explicada a razão e algumas expressões para as internas que ficaram curiosas com a não 

utilização delas atualmente, como: “feito nas coxas”, “não sou suas negas, “denegrir” e etc.  

O último texto do segundo dia trouxe a abordagem referente ao dia 08 de março,9 

uma explicação sobre a história desse dia memorável e as consequências positivas que ele 

impulsionou no Brasil no que refere aos avanços para as mulheres. Infelizmente, esse texto não 

pôde ser lido em conjunto por causa do tempo, mas as internas puderam levar para leitura na 

cela e comentaram que queriam saber mais sobre o livro em questão. 

Ao final das leituras e discussões, a atividade prosseguiu para a dinâmica criativa, 

a confecção do cartaz como no Grupo I. Novamente, os grupos foram divididos e 

desempenharam a função de criar um conteúdo a partir dos curtas, textos e discussões, em 

dinâmica semelhante ao primeiro dia. O único entrave encontrado pelas internas foi a falta de 

representatividade nas revistas para recorte, ou seja, não encontram elementos que pudessem 

ser investidos no cartaz que as representassem. Esse entreve funcionou de modo positivo, pois 

sinalizou a absorção do conteúdo que foi discutido na ação de intervenção. Para dar 

continuidade à atividade foi falado sobre a liberdade de criação dos cartazes, que elas poderiam 

produzir desenhos, frases ou textos, ou misturar elementos das revistas com alguma arte para 

que elas se sentissem representadas da melhor forma que encontrassem. 

Ao fim da atividade, tiramos fotos dos cartazes e procedemos para a pergunta final 

sobre a ação de um modo geral, um feedback por parte das internas, elas demonstraram um 

nível satisfatório de comunicação e discussão, disseram que conseguiram absorver o conteúdo 

 
9 Texto disponível em Anexo G. 
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passado, mesmo se tratando de uma temática um pouco mais complicada para elas  por não ser 

tão presente no cotidiano, além disso, gostaram de realizar a atividade de criação do cartaz 

como expressão de pensamento. Na Figura 11 é trazido um resumo das atividades que foram 

realizadas nesse segundo dia de ação de intervenção. 

 

 

Figura 11 - Ação de intervenção Grupo II 

 
 Fonte: Imagem de autoria de Paulo Roberto Fernandes Júnior (2019). 

 

O terceiro dia de evento contou com a temática sobre Maternidade no cárcere e suas 

particularidades no universo feminino. Novamente, contamos com a participação de nove 

internas, pois uma delas estava participando de outra atividade no presídio e, como já havíamos 

selecionado previamente, não foi possível que outra ocupasse seu lugar, contudo a atividade se 

desenvolveu normalmente com as nove mulheres. Nesse dia, a condução da ação de intervenção 

contou com a professora e orientadora Germana Gonçalves de Araújo, que contribuiu com as 

discussões e pensamentos durante a ação. 

A Tabela 8 apresenta o perfil do Grupo III, não leitor, categorizado com mulheres 

que não solicitam empréstimos na biblioteca. O intuito de agregar este grupo à pesquisa foi uma 

tentativa de aproximar a leitura e os itens informacionais disponíveis na biblioteca para esse 

público. O perfil apresentado é composto por um grupo com média aritmética de 30 anos de 



102 

 

 

idade, com menor grau de instrução em relação aos outros dois grupos e o menor tempo de 

encarceramento. 

Tabela 8 - Perfil das internas Grupo III 

TEMA INTERNA IDADE ESCOLARIDADE 

PARTICIPAÇÃO 

EM OUTRAS 

ATIVIDADES 

TEMPO DE 

CÁRCERE 
PAVILHÃO 

MATERNIDADE 

Keys 19 Ens. Médio NÃO 3 meses II 

Houston 38 Ens. Fundamental SIM 
2 anos e 1 

mês 
II 

Norah 28 Ens. Médio NÃO 8 meses II 

Gwen 38 Ens. Médio NÃO 5 meses II 

Lavigne 39 Ens. Médio SIM 
1 ano e 6 

meses 
II 

Lenox 29 Ens. Médio NÃO 
1 ano e 9 

meses 
II 

Estefan 22 Ens. Médio NÃO 11 meses II 

Jones 25 Ens. Médio NÃO 
1 ano e um 

mês 
II 

Björk 30 5º série NÃO 4 meses II 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para essas internas do Grupo III foi uma novidade o convite para a biblioteca, pois 

pensavam que existia uma obrigatoriedade de empréstimos para participar das atividades 

relacionadas ao espaço. Quando adentraram a biblioteca, ficaram curiosas em perceber o espaço 

e o quantitativo de livros; para muitas, era a primeira vez que entravam em uma biblioteca. 

Como o grupo era totalmente novo, fizemos uma introdução sobre a biblioteca, os seus produtos 

e serviços disponíveis, bem como o trabalho que estávamos desenvolvendo junto à comunidade 

do presídio.  

A escolha do tema maternidade no cárcere para esse público não leitor deu-se pela 

facilidade de incorporar os elementos presentes no curta-metragem com as experiências 

pessoais das internas como mães. Esse dia em específico foi um dos mais sensíveis para a 

direção do grupo de trabalho. Os relatos das mães sobre a solidão referente à saudade dos filhos, 

assim como o afastamento que a mulher presa sofre em relação à sua família, todos esses 

elementos ajudaram a construir a discussão da ação. Após as explicações sobre o funcionamento 

da atividade de ação de intervenção, iniciamos com o curta-metragem “C’elas”,10 que conta a 

história de mulheres que vivem a maternidade dentro do cárcere desde a gravidez até o momento 

em que elas entregam seus bebês com a idade de dois anos para viverem com a família.  

Ao final da exibição do curta-metragem, as internas foram questionadas sobre os 

sentimentos envolvidos em relação ao filme, se tinham alguma identificação com o que foi 

 
10 A sinopse está disponível no Apêndice A. 
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passado ou se já viveram por alguma situação parecida. Todas presentes eram mães que estavam 

longe de seus filhos, então, a resposta foi quase que unânime sobre a representatividade no 

filme. Os relatos a seguir contam um pouco sobre a dor e a experiência de separação dos filhos 

das mães presas: 

 

A gente é mãe aqui, não fiquei grávida na prisão, mas meus filhos estão lá fora (Gwen, 

38 anos). 

 

Ou ainda, 

 

A cena é muito forte, separar o filho da mãe, não aconteceu comigo, mas teve uma 

amiga minha que ela veio pra cá e teve a filha dela aqui, e com 6 meses a filha foi 

embora e ela disse que sofreu muito (Jones, 25 anos). 

 

O curta também abordava os pontos de vista de mães presas que optaram por não 

querer que seus bebês ficassem até os dois anos de idade nos presídios por pensarem que isso 

poderia acarretar em algum distúrbio no futuro ou, até mesmo, arriscar que a criança fosse para 

o mundo do crime mais cedo.  Ao serem questionadas pelo pensamento apontado no curta, as 

internas relataram: 

 

Eu acho assim, que não é porque a gente tá presa, que nosso filho tem que ficar 

também, né? Porque querendo ou não ia chegar um tempo em que ele entenderia que 

aqui é um presídio e ia se adaptar a essa situação e poderia ser que isso causasse com 

que o instinto dele viesse fazer ele, por ele já tá num lugar desse, ele achar que o 

presídio era a casa dele (Lenox, 29 anos). 

 

Ou,  

 

Eu tenho uma filha de 6, outra de 17 e a mais velha 18, minha irmã fala que a mais 

nova sofre demais, que ela sente minha falta, minha ausência (Gwen, 39 anos). 

 

A discussão sobre a maternidade prosseguiu para o sentido de como elas reagiram 

à resposta de serem mães, se elas desejavam engravidar, como foi o processo de gravidez e os 

cuidados durante o parto. Nesse momento, os relatos mais tristes surgiram, de mulheres que 

optaram por engravidar para fugir de uma violência doméstica ou, até mesmo, para que 

houvesse uma aceitação de sua sexualidade, houve consonância com os assuntos trabalhados 

no primeiro dia, em relação a violência, agressão e relacionamento abusivo. A seguir alguns 

desses relatos: 
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Eu não queria ter não, mas meu pai forçou a ter. Pai não aceitava que eu fosse sapata, 

dai me obrigou a ter, ele falou que aceitava eu ficar dentro de casa se eu desse um 

filho pra ele e eu não tinha pra onde ir. ‘Minhas fia tudo já me deu neto, só você que 

não vai me dar, pois é sapatona, aqui dentro de minha casa eu não aceito não’. Aí 

fiquei naquilo, ô poxa, e agora vou fazer o quê? Tem que arrumar uma menina pra dar 

pai, senão [...]. Depois que tive, ele disse: ‘pronto, o que eu queria seu eu já consegui 

que era a menina, agora você pode colocar quem você quiser dentro de casa’ (assumir 

a sexualidade). [...] a gravidez foi um pouco traumática, eu não fazia pré-natal, eu não 

sabia que sexo era, só fui saber na maternidade, eu tinha dezessete anos. Minha filha 

não vem me visitar, eu não quero, só quero ver ela em casa (Estefan, 22 anos). 

 

Ou ainda, 
 

Rapaz, eu no caso, eu apanhei tanto até esse menino nascer, eu juro pra senhora que 

eu engravidei pra ver se eu parava de apanhar, mas não teve jeito não, fiâ. Mesmo 

grávida eu fui espancada mesmo, só parei de apanhar quando o menino nasceu. Mas 

eu amo meu filho, ele foi a melhor coisa que me aconteceu (Lenox, 29 anos). 

 

Por fim, 

 

Eu com dezessete anos não sabia como evitar, aí eu peguei e sai da casa de minha mãe 

aí eu namorava com um rapaz e fugi de Alagoas pra cá. Ai eu não sabia como usava 

camisinha, remédio, aí no outro mês a minha menstruação não veio mais. Aí depois 

de nove meses eu vi o resultado. Eu apanhava muito do pai do meu filho, sabe? Minha 

gravidez toda, mas depois que eu tirei a barriga quem apanhou foi ele, eu dando de 

mama para o menino, ele me puxou pelos cabelos que eu cai na lama com o menino 

(Lavigne, 39 anos). 

 

Outros relatos similares foram discutidos e levantados relacionados à maternidade, 

a falta de conhecimento sobre o corpo ou métodos contraceptivos e questões sobre a hora do 

parto, traumas, dificuldades para conceber e discussões em relação ao aborto, sobre isso todas 

as internas foram unânimes em se manifestar contra o aborto e defenderam os aspectos 

relacionados ao direito da criança não ter culpa sobre a escolha dos pais. 

 

Sou contra o aborto, o pior crime que existe é a criança não vê a luz do dia (Lavigne, 

39 anos). 

 

Ou,  

 

Eu acho que assim, independentemente de ser estupro ou não, o ser que tá dentro da 

mulher não tem culpa da situação (Houston, 38 anos). 

 

Em relação às visitas dos filhos à unidade prisional, a maior parte das internas não 

os recebia, algumas alegaram que a burocracia era um empecilho, pois o presídio fica longe de 

suas residências, em área afastada, então, a família teria que ir várias vezes para realizar o 

pedido e, para evitar o trabalho, as internas preferem não receber as visitas de seus filhos. Outras 
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alegam que esperam ver os filhos do lado de fora, não querendo que eles tenham essa imagem 

sobre onde a mãe está. 

Para esse dia foram escolhidos três textos para relacionar com o curta-metragem 

exibido: a maternidade no cárcere. O primeiro a ser trabalhado foi “Carolina, que sempre foi 

mãe de menina”11, ilustrando o processo de gestacional, crime e prisão para Carolina e o 

desenvolvimento de sua gravidez no cárcere, até o momento de se despedir de sua filha. A 

leitura novamente foi feita em conjunto, dessa vez sem a adesão de todas as internas, com a 

justificativa de que não sabiam ler direito. Mesmo assim, foram encorajadas a ler da sua 

maneira, sem julgamentos e, mesmo com pouca adesão, a leitura foi fluída e a mensagem do 

teor do texto conseguiu ser transmitida. Ao final da leitura, todas se demonstraram um pouco 

tristes com o fim da história, pois se assemelhava às suas próprias. 

 

É a pura realidade, principalmente esse fim (Lavigne, 39 anos). 

 

Ou ainda, 

 

De fato, é o que acontece né? De fato, mesmo, interessante (Lenox, 29 anos). 

 

Por fim, 

 

Eu nunca quis porque eu passei um ano e sete meses sem ver a minha, aí no dia que 

eu fui a audiência eu vi minhas filhas, eu achei uma cena muito forte, ela chorando, a 

pequena me abraçando queimando em febre, daí eu pedi pra não vim (Gwen, 38 anos). 

 

O segundo texto tratava-se de um poema escrito por uma interna, intitulado Maria 

Sofrida,12 que apresenta um desfecho triste para a história de uma mãe que foi presa e não tinha 

com quem deixar seu filho e o futuro acabou lhe reservando o mundo das drogas, restando-lhe, 

no final, a culpa de não poder ter lhe dado melhores condições. Esse texto trouxe mais uma 

reflexão profunda dentro da atividade e as internas consideraram o texto pesado, mas dentro da 

realidade que muitas viviam, convivendo com o medo de não saber o que pode acontecer com 

os filhos por elas estarem presas. Manifestaram a angustia diária em acordar e não saber se o 

filho está bem, se tem se alimentado ou se está indo à escola e, principalmente, qual ideia tem 

sobre o real motivo da mãe estar em uma cadeia.  

 

 
11 Texto disponível no Anexo H. 
12 Texto disponível no Anexo I. 
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Carregamos a culpa de certa forma,  claro que a gente ama nossos filhos, mas de 

verdade mesmo, que o tempo que eu tô aqui eu sei que eu corro o risco do meu filho 

entrar na malandragem, do meu filho fazer coisas pior do que eu já fiz na minha vida, 

pois eu não estou lá pra dizer assim pra ele ‘não faça assim’. Eu sei que tem pessoas 

cuidando dele, mas ninguém cuida igual a mãe (Lenox, 29 anos). 

 

Ao final dessa ação de leitura e antes da execução da dinâmica criativa de confecção 

de cartazes, foi sugerido que as internas pudessem criar uma ponte de comunicação com seus 

filhos por meio de cartas, na tentativa de diminuir o distanciamento físico e criar uma ligação 

saudável e rotineira com seus filhos, podendo explorar as temáticas que diminuíssem as 

angústias que pairam em seus pensamentos. A professora e orientadora Germana Gonçalves de 

Araújo, que estava presente na atividade, salientou a necessidade da escrita e o poder que ela 

tem de libertar, descrevendo que, na história da humanidade, durante um grande período de 

tempo foi negado à mulher o direito de escrever, justamente pela relevância dessa forma de 

expressão, o que ressalta a importância da comunicação por intermédio de cartas entre as 

internas e seus filhos. 

Por fim, para a execução final da atividade do terceiro dia, as internas puderam 

expressar, por meio dos cartazes, suas definições sobre a maternidade no cárcere, a saudade dos 

filhos e suas angústias em relação ao futuro. Novamente, a atividade foi recebida com muito 

entusiasmo, que pode ser percebido com a criação de poemas sobre o tema, o trabalho de 

recortes e, mesmo as que não falaram bastante durante a discussão, encontraram uma forma de 

se expressar utilizando a arte.  
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Figura 12 - Ação de intervenção Grupo III 

 
Fonte: Imagem de autoria de Paulo Roberto Fernandes Júnior (2019). 

 

 

No último dia de evento, reunimos todos os grupos para o fechamento da atividade 

de intervenção. Como havíamos planejado, cada grupo usaria os cartazes para explanação para 

o restante dos grupos sobre as temáticas debatidas, ou seja, multiplicar a mensagem passada 

nos dias anteriores para as outras vinte internas. Estavam mais de trinta mulheres reunidas, pois 

mesmo as faltantes dos outros dias de evento estavam presentes na sala e ainda foram agregadas 

outras dez mulheres que participariam de uma outra atividade com outra professora, mas 

dependiam de três mulheres que estavam realizando a nossa atividade de intervenção, então, a 

Coordenação resolveu agregá-las à ação.  

A reunião de todas as mulheres em uma mesma sala funcionou de modo positivo, 

pois a mensagem poderia ser replicada diretamente a mais mulheres. O encontro, porém, causou 

um pouco de agitação, muitas não se viam há bastante tempo, pois eram de pavilhões diferentes, 

PI ou PII, então, houve muita conversa paralela e foi um pouco difícil de controlar um ambiente 

de 40 mulheres em uma mesma sala. No entanto, a atividade não foi prejudicada, houve 

momentos de estresse, mas conseguimos conciliar. 

O primeiro painel apresentado foi o de Violência Doméstica, com as internas do 

Grupo I, que foram divididas em dois grupos para realização dos cartazes. Elas foram até a 

frente da sala e usaram os cartazes como base para a explanação, mas também agregaram à fala 

elementos presentes nos curtas-metragens e nos textos lidos. A descrição dos relatos a seguir 
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apresentam alguns pontos principais desse momento das apresentações das duas subdivisões do 

Grupo I. 

 

Primeiro começa a violência é verbal, o grau de pancada mesmo, a agressão já é o 

estopim, que acontece até morte no caso. Às vezes a pessoa não faz nada, pois fica 

com aquela sensação de ele é seu Deus, ele é seu mundo, mas não pode, você é seu 

Deus, você é seu mundo (Liandra, 46 anos). 

 

Ou ainda, 

 

O homem gosta colocar a mulher pra baixo, é muito comum, acontece até com nossos 

pais mesmo, o filho pode e a filha não pode, daí isso já vai ficando na cabeça e os 

maridos vão fazendo a mesma coisa e a gente aceita (Luara, 29 anos). 

 

Por fim,  

 

Pro governo e pra sociedade só existe violência se tiver hematoma, a violência 

emocional não conta, por isso que tem que afastar de pessoas assim. No primeiro 

sinalzinho parte logo pra outra, não deixa criar vinculo não que é pior. Porque a gente 

tem mania de falar que vai melhorar, vai melhorar, mas não vai, não é gripe pra 

melhorar, em raríssimos casos, mas é difícil (Catarina, 31 anos). 

 

Um dos grupos fez uma análise sobre uma reportagem encontrada na revista em 

relação a suas experiências domésticas vivenciadas, refletindo que, muitas das vezes, o que 

acontece é um disparate entre a regra, no caso a lei, e as medidas que realmente são tomadas 

para combater a violência. Conseguiram também relacionar a mensagem do cartaz com o 

contexto de tentar envolver as outras internas que não estavam presentes no painel sobre 

violência. 

 

‘Não tem hora denunciar’, realmente, pois eles não têm hora pra bater na gente, não 

tem hora para nos agredir verbalmente, psicologicamente, não tem hora. ‘Quando a 

denúncia é feita você terá medidas protetivas’. Quase nunca nós temos medidas 

protetivas, não é verdade? Porque às vezes a gente denuncia aí diz, não sei quantos 

metros, daqui pra ali 10 metros, só que isso que nunca acontece, quem vai garantir 

essas medidas protetivas? Quem nos garante? Tem aquilo também, não se cale diante 

da violência, porque muitas de nós somos mães, e temos que ser espelho para nossos 

filhos, se nossos filhos virem a gente passando por uma violência psicológica, por 

uma violência corporal, verbal, eles vão querer fazer isso com as mulheres deles ou 

vão aceitar isso dos maridos (Julia, 29 anos). 
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Figura 13 - Apresentação cartazes Grupo I 

 
  Fonte: Imagem de autoria de Paulo Roberto Fernandes Júnior (2019). 

 

 

 

O painel do Grupo II apresentou os cartazes sobre as questões do feminismo e 

empoderamento feminino. Os dois subgrupos apresentaram-se separadamente, fazendo suas 

exibições em relação aos cartazes e as ideias fundamentadas a partir dos curtas e textos 

discutidos.  

Feminismo na cabeça de muitas pessoas elas param e pensam e falam assim: ‘eu sou 

mulher, então o homem vai ficar debaixo do meu pé, feminismo é você mostrar que 

não é por causa do seu corpinho bonitinho, dos seus cabelos bem longuinhos, que você 

vai ter uma oportunidade de emprego, de respeito, de consideração, e principalmente, 

o seu lugar na sociedade. Não colocar o homem como uma estátua, que vai a frente e 

eu vou atrás, feminismo é você botar na cabeça, eu posso, eu quero e eu consigo. Pra 

você está numa revista, você tem que ser magrinha, padrão e principalmente perfeita, 

e esse padrão não tem que existir (Curie, 28 anos). 

 

Ou ainda, 

 

Não somos objetos sexuais, né? Vamos ser nós mesmas, sou capaz de tudo. Sobre os 

padrões, hoje em dia mulher bonita tem o corpo magrinho, ser gordinha, ter o cabelo 

cacheado não está no padrão. Esse empoderamento vai mostrar que é a gente é capaz, 

somos bonitas por ser nós mesmas, não é porque ela é magra ela é bonita e eu sou 

gorda sou feia. Fazer algo pela sociedade, principalmente aqui né? (July, 28 anos). 
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Figura 14 - Apresentação cartazes Grupo II 

 
Fonte: Imagem de autoria de Paulo Roberto Fernandes Júnior (2019). 

 

 

Por fim, o último painel contou com a fala sobre maternidade e os subgrupos do 

Grupo III apresentaram sua perspectiva diante do entendimento sobre o tema. Dessa vez os 

cartazes apresentaram um diferencial, umas das internas utilizou a poesia como forma de 

expressão da sua internalização do tema. 

 

A vida representa tudo, vamos todos juntos.  

A maternidade, quando uma mulher tem uma criança traz e esperança e fé, a esperança 

de um novo recomeço e a fé de um dia melhor (Lenox, 29 anos). 

 

Ou,  

 

A gravidez, a verdadeira felicidade da mulher está em ser mãe, com lutas e desafios 

ela segue em frente, pois seu filho sempre será seu melhor presente (Lenox, 29 anos). 

 

Ou ainda, 
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A maternidade eu acho que é um dos momentos mais importantes da vida da mulher, 

porque é um dos momentos em que ela encontra novas expectativas para que e para 

criança, tudo que a gente não teve, a gente quer dar pra eles. Aqui a gente colocou a 

fotos de umas crianças porque a gente sabe que eles acabam pagando o preço do que 

a gente faz, às vezes fazemos alguma coisa pra poder dar de comer pro filho, mas no 

futuro eles acabam pagando por isso. Entender que tudo que aconteceu comigo tá 

servindo de lição, e eu preciso lembrar que eles estão lá fora esperando por mim, isso 

pode servir de aprendizado pra eles também (Lenox, 29 anos). 

 

 

Figura 15 - Apresentação cartazes Grupo III 

 
Fonte: Imagem de autoria de Paulo Roberto Fernandes Júnior (2019). 

 

Ao final das apresentações, os grupos reuniram-se para um lanche coletivo e, 

paralelo a esse processo, demos seguimento à fala final sobre os resultados da atividade de um 

modo geral, refletimos sobre como foi proveitoso o processo de contato com a leitura, com a 

biblioteca e com as artes presentes na mensagem do curta e dos cartazes que se acoplaram de 

alguma forma para poder realizar uma junção de pensamentos e discussões. Como foi válida a 

percepção das internas no sentido de conseguir visualizar a mensagem de violência doméstica, 

empoderamento feminino e maternidade por meio dessas dinâmicas imagéticas, o curta e o 

cartaz e sua conexão com o livro. No próximo capítulo, vamos aprofundar a discussão sobre os 

resultados a partir das ações de intervenção realizadas. 

 

5.3 Resultados  
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Para aprofundarmos as discussões acerca da ação de intervenção realizada no 

PREFEM-SE, dividiremos os resultados em etapas. Primeiro, vamos entender em quais 

aspectos a ação intermediou nas interações entre a biblioteca e as internas, envolvendo mais do 

que a aproximação da leitura, mas também o aspecto de estar fisicamente em uma biblioteca 

pela primeira vez, por exemplo, além de contarem com a presença da equipe do projeto, 

bibliotecária, monitor e orientadora, que trabalharam nas questões de ação cultural, 

representação e organização da informação. No segundo passo, vamos entender as questões de 

como a intervenção, em todos os seus atos, propiciou a criação de um mecanismo de expressão 

e identificação da interna quanto aos seus problemas sociais, por meio da leitura, discussão e 

cartazes. Por fim, fazer uma análise sobre as questões do lugar de fala nos discursos durante a 

atividade realizada e como houveram erros e acertos no trato com as temáticas. 

A biblioteca como parte da unidade física do PREFEM-SE sempre procurou suprir 

sua missão básica de empréstimos de livros, seja para incentivar o caminho da leitura como 

parte da reabilitação e ressocialização ou simplesmente para saciar um possível ócio das 

internas, porém, sua estrutura física e a amplitude de seu potencial eram desconhecidas pela 

administração e pelas internas até antes do início dos trabalhos pela equipe desta pesquisa. O 

projeto, desde o momento de seu diagnóstico, propiciou um contato direto da interna com o 

universo da biblioteca e seus itens informacionais, com a visita até o local, o contato direto com 

as obras, até o efeito lúdico de estar em um lugar de conhecimento e informação. Essa 

constatação foi feita durante os dias de ação de intervenção, mostrando que muitas nunca sequer 

haviam estado em uma biblioteca anteriormente.  

A visualização do acervo durante os encontros possibilitou que as internas tivessem 

noção sobre quais itens informacionais a biblioteca possuía, já que a unidade não contava com 

catálogo. Em outras esferas, esse contato direto com o acervo também ampliou uma 

diversificação nas listas de empréstimos, já que antes os livros emprestados eram praticamente 

os mesmos e o conhecimento de outros títulos e outros itens gerou essa rotatividade. Além 

disso, a própria possibilidade de realizar uma discussão sobre as temáticas envolvidas nos livros 

ou outros itens informacionais deu subsídios para que as internas enxergassem a biblioteca 

como espaço de acolhimento e, ao mesmo tempo, gerador de informação e conhecimento. A 

citação abaixo, já discutida no referencial teórico deste trabalho, retoma para aferição desse 

resultado: 

 

Assim, as bibliotecas prisionais podem ser caracterizadas como locais de 
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oportunidades para os apenados, onde entre outras atividades, eles têm acesso à 

educação, à leitura, ao convívio social com os outros presos e com profissionais que 

atuam nesses espaços de apoio educacional (SILVA NETO; LEITE, 2011, p. 11). 

 

No envolto da temática de biblioteca e leitor, é necessário enaltecer o papel do 

profissional bibliotecário que somou ao presídio uma nova dinâmica para as atividades, sistema 

de empréstimos, organização do acervo e o desenvolvimento de discussões sobre vários temas 

e contextos, além da aproximação de novas internas que ouviram falar das atividades realizadas 

e sentiram a necessidade de pegar livros para serem incluídas nas ações.  

A organização da biblioteca também está oferecendo uma dinâmica diferente para 

o funcionamento da unidade, a interna responsável conseguiu captar a mensagem presente por 

meio da catalogação e hoje ajuda no trabalho. Como não é sempre que se tem o contato com as 

detentas, somente em dias de evento, a comunicação via mensagens deixadas em papéis nos 

livros permitiu um parecer sobre como estavam sendo guiadas sobre o trabalho, se as escolhas 

dos livros estão satisfazendo suas expectativas e sobre a recepção em relação às dinâmicas 

realizadas. A Figura 16 apresenta um desses bilhetes que mostra a apresentação que fazemos a 

elas e a reposta da interna. 

 

Figura 16 - Bilhete trocado entre biblioteca e as internas 

 
Fonte: Acervo da autora (2019).  
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Esse canal também permitiu uma construção mais fidedigna da biblioteca ao perfil 

do cárcere. A partir dos bilhetes, temos elementos que ajudam a adequar algumas questões 

administrativas de empréstimo e acervo. Na Figura 17 visualizamos os principais resultados 

obtidos por meio da perspectiva de mudança nas ações da biblioteca com todos os elementos 

descritos anteriormente. 

 

Figura 17 - Mudanças a partir da ação de intervenção 

 
Fonte: Elaborado pela autora e orientadora (2019). 

 

Para um segundo ponto da exposição de resultados, temos agora uma análise do 

aspecto da ação de intervenção, dos processos e atividades. Nesse sentido, temos vários pontos 

para argumentação, como já foi apresentado por meio da descrição dos relatos e discussões. A 

experiência das internas diante dos curtas-metragens, leitura dos textos e dinâmica criativa 

proporcionou uma discussão imersiva em histórias reais de seus cotidianos atreladas às 

mensagens presentes nos objetos que utilizamos como mediação.  

Desmembrando grupo a grupo, na primeira temática sobre violência doméstica 

propusemos a discussão e análise inicial dos curtas-metragens, o que refletiu contextos 
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diferentes, mas histórias similares entre as internas. A partir das histórias contadas surgiu a 

conexão para apresentação do primeiro texto, que se tratava de um gráfico sobre os graus de 

violência doméstica, o Violentômetro13. A intenção nesse texto, além de manter a discussão 

sobre o tema, estava também em avaliar a interpretação de um elemento gráfico, não puramente 

textual, e sua recepção por parte das internas. A conexão entre as experiências pessoais e análise 

do texto sugeriram uma boa absorção da mensagem passada e capacidade de interpretação. A 

própria crítica que fizeram quanto à estrutura hierárquica apresentada no texto sobre as questões 

de grau de violência elucidam uma captação da mensagem e conexão com o texto e curtas. 

Partindo para o segundo texto, Maria da Penha,14 com uma linguagem mais leve e simples, a 

identificação e interpretação fluíram também no sentido de entendimento de uma história 

contada e relação com a história de vida de algumas internas. O terceiro texto15, mais técnico, 

apresentou baixa taxa de discussão e internalização; mesmo com a leitura conjunta e explicação 

parágrafo por parágrafo, houve dificuldade para relacionar o texto às experiências de vida. 

Dessa forma acredita-se que essa dificuldade de interação tenha a ver com a escolha do texto, 

pois a linguagem mais técnica se mostrou incompatível com a realidade das internas, num grupo 

no qual o grau de escolaridade dominante é o Ensino Médio.  

No Grupo II, tratou-se da temática de feminismo com participantes cuja 

escolaridade era majoritariamente restrita ao Ensino Fundamental. Mesmo esse tema sendo na 

prática teórica de difícil assimilação, a escolha acertada dos curtas-metragens e textos 

trabalhados possibilitou uma rica discussão com as internas, que conseguiram entender que o 

conceito, de alguma forma, já estava presente no seu dia a dia, nas falas, na mídia, nas revistas, 

no modo de se portar e vestir, enxergando o feminismo como uma manifestação e não como 

uma teoria em si. Os textos que, de um modo geral, trouxeram exemplos de pessoas reais que 

representaram alguma vertente do feminismo e do empoderamento feminino ajudaram as 

internas a se relacionarem com a história, a exemplo do primeiro texto referente à Maria 

Bonita16, que elucidou a mulher que quebrava os padrões da época por se libertar do 

tradicionalismo. Esse texto em específico aguçou a curiosidade em se conhecer mais sobre a 

história de vida da Maria Bonita, que dentro do cangaço teve grande representatividade para 

questões feministas à época. Trabalhando outros textos, foi possível que as internas também 

orientassem, de modo natural, outros pontos acerca do empoderamento e sobre ser mulher na 

sociedade. Conseguiram também relacionar as questões impostas pela mídia no trato de 

 
13 Texto disponível no Anexo A. 
14 Texto disponível no Anexo B. 
15 Texto disponível no Anexo C. 
16 Texto disponível no Anexo D. 
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representatividade, padrões de beleza impostos e, como isso, pode influenciar nas escolhas 

pessoais do cotidiano. Ao mesmo tempo, estão tendo a percepção de que está ocorrendo uma 

mudança, mesmo que gradual, em várias esferas da sociedade quanto ao ser mulher dentro da 

sociedade atual. O Grupo II, categorizado como leitor, mesmo com baixo grau de instrução, 

obteve uma boa conexão e poder de interpretação com o texto. As discussões foram menos 

desenvolvidas que no Grupo I, mas as participantes conseguiram fazer relações entre o curta, 

os textos e as experiências pessoais tais quais o primeiro dia, mesmo que em menor escala. 

Para análise do Grupo III, neste, composto por não leitoras da biblioteca e 

caracterizado com perfil majoritariamente de ensino médio, foi tratada a temática de 

maternidade no cárcere. A escolha das internas participantes conciliou com o fato de todas do 

grupo serem mães, o que facilitou a discussão dos temas. O curta-metragem C’elas17 permitiu 

uma conversa franca, de mãe presa, para mãe presa, a qual as internas conseguiram empatizar 

e abraçar o tema e os textos que também dissertavam sobre o cárcere e a maternidade. Os três 

textos escolhidos para a discussão baseavam-se em experiências reais de mães que vivem a 

angústia de estarem longe de seus filhos. Essa atividade trouxe relatos semelhantes aos 

comparados no texto, mas que conseguiram ampliar a noção sobre o assunto de maternidade no 

cárcere. Temas como violência doméstica, aborto e feminismo compuseram a base do diálogo 

entre as internas.  

Em uma análise da atividade nos três grupos, pode-se dizer que houve uma absorção 

da mensagem do curta-metragem, o texto lido é internalizado e compreendido junto à 

mensagem do filme, a discussão é realizada de forma a relacionar as experiências vividas, 

comparadas ao filme e textos e, por fim, as expressões criativas presentes nos cartazes permitem 

uma narrativa não presente nas falas.  

Sobre o aspecto da atividade criativa, que se deu pelo desenvolvimento de cartazes 

para a dinâmica de grupo, foi uma atividade que incialmente pensávamos em ignorar por causa 

do tempo que tínhamos, havia mais razão trabalhar com mais tranquilidade os curtas-metragens 

e textos do que com a execução dos cartazes, mas mesmo assim resolvemos incluí-los. Uma 

decisão que, no final, conseguiu superar as expectativas em relação ao trabalho, porque a 

utilização da forma artística de expressão serviu para que as internas, que não conseguiram se 

comunicar de alguma forma durante as discussões, conseguissem exprimir algum sentimento 

ou palavra não dita. Durante as atividades de criação dos cartazes, essa observação foi feita e 

se verificou que, durante o processo criativo, procuravam incluir as ideias presentes nos curtas 

 
17 A sinopse está disponível no Apêndice A. 
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e textos, mas também exprimir uma opinião pessoal. O cartaz ainda pode proporcionar um 

registro de sua própria história, uma reflexão sobre esses temas que são rotineiros e cotidianos, 

mas que ao serem debruçados e debatidos fazem com que a interna faça uma projeção em forma 

de expressão artística no cartaz.  O projeto permitiu que os cartazes permanecessem na 

biblioteca, instalados como memória do que foi aprendido e discutido, o intuito é que mais 

internas consigam perceber, a partir deles, as sinalizações que foram apontadas. A trajetória de 

vida dessas mulheres já é evidenciada pela luta de sobrevivência, o meio, a violência, a falta de 

oportunidades e o cárcere projeta um fracasso iminente sobre seu futuro e expectativas, e essa 

chance de poder fazer reflexões sobre assuntos inerentes à sua vida e seu entorno por meio dos 

livros e das mensagens nos filmes funcionou como uma ação libertadora, isso foi sentido na 

fala delas das discussões e das expressões nos cartazes.  

Outro aspecto que pode ser analisado e merece destaque é a leitura conjunta 

realizada pelas detentas nas ações de intervenção. Pode parecer um ato pequeno para quem 

visualiza fora do contexto, mas a amplitude do ato de ler, a liberdade da leitura em público, o 

expurgo da vergonha dando vertentes ao poder de oralizar um texto foi uma atitude que as 

internas fizeram com um certo orgulho e satisfação. Mesmo em ocasiões em que elas se sentiam 

totalmente desconfortáveis por não conseguir ler corretamente algumas palavras, cada uma 

incentivava à sua maneira e isso permitia que se desse prosseguimento à leitura. Não colocamos 

aqui que essa ação de leitura conjunta seja inaugural em suas vidas, mas enfatizar que esses 

momentos criados pela biblioteca, seu ambiente, a leitura e a ação em si permitiram que essa 

ocasião fosse de alguma maneira memorável. Fazendo uma análise da leitura como um ato 

político e libertador, trazemos a fala de Paulo Freire, notável educador nacional, que reflete 

com um caso específico da educação de adultos, mas que revela em nuances o que estamos 

tratando nos resultados dessa pesquisa e da leitura: 

 

Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma autoritária, 

centrada na compreensão mágica da palavra, palavra doada pelo educador aos 

analfabetos; se antes os textos geralmente oferecidos como leitura aos alunos 

escondiam muito mais do que desvelavam a realidade, agora, pelo contrário, a 

alfabetização como ato de conhecimento, como ato criador e como ato político é um 

esforço de leitura do mundo e da palavra (FREIRE, 1989, p. 19). 

 

Entendendo a leitura como um ato que abre portas e consegue trazer o indivíduo 

para a reflexão e discussão de vários temas, entendemos que para execução das ações de 

intervenção a leitura, que funcionou como ferramenta principal, conseguiu cumprir sua função 

e se dinamizou nos pleitos de discussão e interpretação. O reconhecimento de uma sinalização 
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de mudança de perspectiva a partir de um painel apresentado, de um texto internalizado e lido, 

fez com que a ação de intervenção tenha deixado pelo menos uma semente em crescimento na 

unidade do PREFEM-SE.  

A cobertura do processo de intervenção tratou de temáticas sensíveis às 

experiências pessoais das internas, sendo que, muitas das vezes, as discussões e falas eram 

naturalizadas e relatos tristes e trágicos acabavam se tornando uma fala com efeito humorístico 

pela natureza comum da situação. No entanto, para a Coordenação do projeto da ação de 

intervenção, a fala soava com espanto e choque e, por muitas vezes, fazia-se interferências do 

tipo: como a pessoa aceita passar por isso, você precisa mudar a situação, não riam enquanto 

a colega fala.  Mas, ao analisarmos os relatos e discursos, vimos que esse não era o nosso lugar 

de fala e que nosso posicionamento não cabia naquele momento. Para Ribeiro (2017), o lugar 

de fala é construído a partir das vivências e da localização dos grupos no contexto social; a 

abordagem apresentada pela autora diz respeito à perspectiva do feminismo negro, mas que 

pode ser emprestada em partes para o entendimento dessa análise: 

 

As experiências desses grupos localizados socialmente de forma hierarquizada e não 

humanizada faz com que as produções intelectuais, saberes e vozes sejam tratadas de 

modo igualmente subalternizado, além das condições sociais os manterem num lugar 

silenciado estruturalmente (RIBEIRO, 2017, p. 63). 

 

Ou ainda, 

 

Como explica Collins, a experiência de fulana importa, sem dúvida, mas o foco é 

justamente tentar entender as condições sociais que constituem o grupo do qual fulana 

faz parte e quais são as experiências que essa pessoa compartilha ainda como grupo 

(RIBEIRO, 2017 p. 67).  

 

Quando existe a naturalidade da fala de conceitos que são similares para esse grupo 

que viveu uma mesma dinâmica de experiências de vida, é comum que esse defina quais são 

suas limitações e necessidades de luta, para que, a partir daí,  um outro grupo possa se emprestar 

de seus argumentos e possa lutar lado a lado, mas utilizando as razões intrínsecas do grupo 

mencionado. Entendemos que, em alguns momentos, poderíamos ter utilizado de melhor 

empatia e localização do lugar de fala para contestar alguns relatos, porém em suma, não foi 

um erro constante a ponto de comprometer o teor da atividade, valendo ser mencionado para 

análises futuras. 

Cabe ressaltar que em todas as atividades foram fornecidos lanches, bebidas e 

doces. Essa sistemática funciona também como fator de interesse para que as internas queiram 

participar da atividade, já que, como privadas de liberdade, deixam de consumir vários itens e 
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a comida acaba se tornando objeto de desejo, mas que, ao mesmo tempo, consegue contribuir e 

atrair as internas para a discussão. Muitas mencionaram que a comida é sim um fator atrativo, 

porém a oportunidade de sair da cela para realizar uma atividade dentro da biblioteca já é por 

si só um fato prazeroso. 

Por fim, após os resultados e reflexões trazidas, o que é fato de ser analisado como 

resposta para os Grupos I, II e III é que o ciclo de atividades funcionou de uma forma linear e, 

ao final, houve uma receptividade em conhecer outros títulos sobre a temática de violência 

doméstica e sobre mulheres de uma forma geral, maternidade e direitos da mulher. É sabido 

que alguns elementos poderão ser concretizados ou visualizados com mais afinco a médio e 

longo prazo, mas as respostas aos pedidos de itens informacionais fora do convencional já 

começaram a ser solicitadas, o que já corresponde, em parte, às expectativas criadas sobre a 

ação de intervenção, contemplando não somente a procura pelos livros, mas o ensejo em tentar 

entender sobre si, sua cultura e representatividade e a sua noção de mundo como mulher. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomar a trajetória que levou esta pesquisa para o caminho da Biblioteconomia 

social é relembrar os passos que foram dados até esse ato final. Se me permitem falar na 

primeira pessoa para transcrição dessas palavras finais, acredito que seja mais fácil de processar 

e replicar a mensagem. Desde o primeiro dia o qual visitei o PREFEM-SE, vi um lugar que 

respirava um ar de mudança, que requereria sempre uma segunda chance, isso era visto em suas 

pinturas das paredes, nas mensagens escritas e principalmente no olhar de mulheres que 

procuravam meu abraço sem ao menos me conhecer.  

Conheci o projeto Odara, realizado no PREFEM-SE, por intermédio da professora 

e orientadora deste trabalho, Germana Gonçalves de Araújo, que procurou me incluir desde o 

começo na temática prisional, mas, não no sentido primário que a palavra prisão possa remeter, 

mas no sentido de poder oferecer, a partir de um projeto de pesquisa, um olhar sobre essas 

mulheres que carregam em seu histórico a culpa pelo ato cometido, a pena a ser cumprida e, ao 

mesmo tempo, as dores e angústias do isolamento, da separação da família, dos filhos e, na 

maioria dos casos, os relacionamentos abusivos que em muito têm a ver com o motivo de suas 

prisões. É notável que não fazia parte do nosso projeto realizar juízo de causa, porém fazer com 

que nosso trabalho tivesse a chance de proporcionar uma aproximação dos livros por intermédio 

das artes e funcionando como uma ferramenta de disseminação do empoderamento feminino e 

de proporcionar noções de cultura e saber e, principalmente, dinamizar o potencial da biblioteca 

da unidade por meio das ações e atividades. 

Os passos seguintes foram entender a dinâmica de funcionamento do cárcere, a 

origem da pena no mundo e no contexto brasileiro, quais foram os primeiros formatos de 

presídio no Brasil e como esses presídios tratavam essas mulheres. Como apontado nessa 

pesquisa, o Brasil, tendo em sua base histórica a escravidão, que trouxe consigo a 

marginalização da população negra, ainda carrega em suas métricas o negro como a maior 

porcentagem da população carcerária. Os elementos culturais e sociais que esses dados 

apresentam se somam à falta de investimentos na educação básica e políticas públicas que 

favoreçam trabalhos educacionais em comunidades mais pobres.  

Fazendo o entendimento do contexto social que o conjunto do cárcere estava 

inserido, necessitava entender como a biblioteca se encaixaria na perspectiva do projeto de 

pesquisa. A Biblioteconomia social surgiu então como essa vertente que tem em seu papel a 

função de fornecer aos seus indivíduos ferramentas informacionais que irão possibilitar o 
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encontro com a cidadania. Nesse sentido, Cátia Lindemann foi uma das figuras motivadoras 

para que este trabalho fosse voltado para essa vertente, ela que trazia relatos e experiências de 

convivência no cárcere, de mudanças sentidas a partir da leitura e das artes a partir da biblioteca. 

Foi após uma conversa com Cátia, que desenhamos um projeto que poderia alinhar a leitura e 

as artes, aproximando das internas, que já consumiam livros na biblioteca, temáticas que 

poderiam enaltecer seu papel como indivíduo na sociedade. A partir disso, foram mais de 

quatorze meses indo e vindo, duas vezes por semana, até o presídio na cidade vizinha, tentando 

captar como a biblioteca prisional poderia inspirar, de alguma forma, a atenção dessas mulheres 

para temáticas de cunhos sociais e que seriam motivadores para elas, realizando clubes dos 

livros, levando lanches para socialização e, principalmente, ouvindo suas necessidades para 

melhor desenho da ação de intervenção. 

Durante todo processo de realização dessa ação de intervenção, muitos aspectos 

foram notados, as nuances que os curtas-metragens traziam como ganchos para serem 

trabalhados nos textos e como estes assumiram um lugar possível no sentido da leitura como 

expressão e oralização, além de, como a biblioteca com sua função social dentro do presídio 

conseguiu reunir, por intermédio de reuniões do clube do livro e das atividades da ação de 

intervenção, mais de 90 mulheres que ocuparam um espaço de conhecimento, de saber e de 

abrigo. Os sentimentos transferidos mediante a leitura, a expressão dos cartazes, a identificação 

dos filmes foi sentida e vivida dentro do espaço da biblioteca, ou seja, tornou vivo um espaço 

que estava em inércia. 

Desenvolver atividades com grupos distintos que se dispuseram à interpretação de 

textos, fazendo críticas, criando assimilações com seu cotidiano e explorando outras temáticas 

para relacionar ao conteúdo lido, o que permitiu perceber que, mesmo um grupo não leitor, 

pode se aproximar da leitura de alguma forma a partir de ferramentas que possibilitem esse 

encontro. Os curtas-metragens, utilizados como mediadores culturais entre os livros, 

funcionaram como esse facilitador, principalmente por estarem presentes no dia a dia dessas 

mulheres no cárcere a partir da televisão em suas celas, tendo a familiaridade com a mídia e o 

som funcionado de maneira a representar uma mensagem que cria uma ponte com o texto e a 

temática abordada. 

Em meio à oralização de suas experiências, essas mulheres demonstraram 

reconhecer os diferentes tipos de violência doméstica sofridas, escancararam sua dor e 

conseguiram se expressar por meio dos cartazes quando a fala não cabia ou não saía. O 

feminismo, o empoderamento e a empatia estavam presentes em todos os momentos durante a 

discussão, mas a significância trazida pela leitura era desconhecida por aquelas mulheres. As 
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questões de maternidade no cárcere, a dor, o sofrimento e a identificação nos curtas e nos textos 

trouxeram mais uma vez relatos emocionantes e angústias. Esses elementos demonstram como 

o papel da biblioteca, às vezes, muito ligado à sua função primária de organização e guarda, 

pode deixar de lado sua função social de possibilitar um ambiente acolhedor, de permitir 

encontros entre conhecimento e experiências e de, principalmente, auxiliar o indivíduo em sua 

busca como cidadão digno, ser pensante e crítico, sabedor de seus direitos e deveres e com a 

possibilidade de reflexão sobre temáticas que urgem dentro de si. 

Ainda sobre as ações, cabe registrar a importância do contato físico com o espaço 

da biblioteca pelas internas. Como os códigos e regras do cárcere não permitem uma livre 

circulação entre seus setores, proporcionar uma livre abertura ao acervo e ter contato direto com 

os livros fez com que as internas enxergassem uma nova relação com a biblioteca, mesmo não 

sendo parte de suas rotinas.  

Ao mesmo tempo em que vivi essas experiências de observação dessas mulheres e 

seus relatos, a tentativa de criar uma atmosfera de uma biblioteca prisional é delicada e 

cuidadosa e nenhum curso é capaz de nos preparar para esse encontro, para lidar com certos 

tipos de biblioteca e, principalmente, dentro do cárcere. Houve dificuldade em se encontrar 

modelos sobre Biblioteconomia social no âmbito nacional, mas as inferências e os vídeos de 

Cátia, os quais ela relatava suas experiências no cárcere ajudaram a criar uma estrutura de 

trabalho no presídio. A crítica às ementas dos cursos de Biblioteconomia cabe em partes, pois 

é sentido que, cada vez mais, a bandeira do social tem crescido e, mesmo que em pequenas 

esferas, a biblioteca prisional tem sido mencionada nas aulas. 

Ainda é importante elucidar o papel do bibliotecário como agente transformador e 

capaz de realizar mudanças em ambientes nos quais a biblioteca opera de modo rotineiro e 

linear. A inclusão de dinâmicas culturais que possibilitam uma melhor exploração dos recursos 

disponíveis na unidade de informação faz com que a biblioteca funcione sempre como um 

organismo vivo.   

Outrossim, trabalhar com o cárcere não é uma tarefa fácil, exige sensibilidade, 

humildade, é ser totalmente isento de preconceitos, pois é um lugar de pluralidades, com várias 

manifestações sociais, religiosas e de diversas personalidades. Soma-se ainda que, na maior 

parte das vezes, os presídios localizam-se em áreas afastadas dos grandes centros, portanto, é 

preciso dispor de recursos próprios para custear o deslocamento até o local, lanches para as 

atividades e também comprar os materiais para a biblioteca. 

Em uma última consideração, este trabalho não procurou em nenhum momento 

criar novos padrões de leitura para as internas, no sentido de elevar como uma modulação ao 
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erudito da sociedade. Mas enxergamos a necessidade de que fossem trabalhadas as temáticas 

relacionadas aos problemas sociais evidenciados pelas internas e fomentar, por intermédio das 

informações nos curtas e textos trabalhados, para que essa informação pudesse criar subsídios 

para elas terem a ciência do seu valor e potencial na sociedade. Acreditamos que o teor principal 

da mensagem por meio do livro e da leitura terá efeito multiplicador, mesmo que em pequenas 

fagulhas, de interna para interna e como a prisão não é para sempre, podemos vislumbrar essa 

mensagem sendo passada para seus filhos e seus familiares, a mensagem de ler como lição de 

liberdade. 
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APÊNDICE A – Sinopses dos Curtas 

 

 

CURTA- METRAGEM 

 

SINOPSE  

   

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Relato de F., vítima de violência doméstica em 

Ananindeua. Direção: Andrea Dip e Bruno 

Fonseca. Agência Pública, 2017. 

Relatos reais de violência doméstica sofrida pela mulher denominada 

F. O curta constrói a história por meio de animações e dramatização 

da história contada a partir da voz de uma atriz. 

Relato de J., vítima de violência doméstica em 

Ananindeua. Direção: Andrea Dip e Bruno 

Fonseca. Agência Pública, 2017. 

Relatos reais de violência doméstica sofrida pela mulher denominada 

J. O curta constrói a história por meio de animações e dramatização da 

história contada a partir da voz de uma atriz. 

Cicatrizes.  Direção: Maria Almeida, Laércio 

André e Paloma Coelho. UTP, 2016. 

O documentário "Cicatrizes" expõe casos de violência doméstica e 

todo processo de superação da vítima, tanto da base dos diretos da 

mulher, como familiar. (Descrição Youtube). 

 

FEMINISMO 

 

O corpo é meu.  Direção: Luciana Oliveira. Rolimã 

filmes, 2014. 

O filme questiona o modo como a mulher e o seu corpo é representado 

na mídia televisiva. Ouvindo depoimentos de mulheres comuns, 

militantes e uma profissional da publicidade, o documentário promove 

uma reflexão sobre a situação da mulher nos dias de hoje na TV 

brasileira. É um filme de mulheres, escrito e realizado prioritariamente 

por mulheres, como um grito de protesto contra a objetificação do 

corpo feminino e os estereótipos criados pela mídia, que a prejudica 

física e psicologicamente e a reprime impondo ideias machistas, como 

padrões de beleza e comportamento. (Descrição Youtube). 

Empoderamento das Mulheres. Direção: ONU 

para mulheres, 2016. 

 Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Imagine se não 

escutassem a sua opinião em escolhas que afetam a sua própria vida! 

Essa é a realidade de muitas mulheres, e é por isso que elas precisam 

ser empoderadas. Mas o que isso significa? (Descrição a partir do 

Youtube). 

   

MATERNIDADE 

 

 

 

C(elas). Direção: Gabriela Santos Alves, Hysteria, 

2018. 

Como vivem as presas do alojamento materno-infantil da penitenciária 

de Cariacica/ES, a única do estado com estrutura para grávidas e mães 

com filhos recém-nascidos? O minidoc de Gabriela Santos Alves 

mostra o dilema entre ficar com a criança e depois vê-la sofrer com o 

rompimento imposto e mandá-la para familiares logo após o 

nascimento. (Adoro cinema). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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APÊNDICE B – Guia PREFEM 
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ANEXO A – Textos dia 1 – Violentômetro 

 

 
 

                     Fonte: (COORDENADORIA, 2018, não paginado). 
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ANEXO B – Textos dia 1 – Maria Da Penha 

 

 
 Fonte: (THOMÉ, 2017, p. 31). 
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ANEXO C – Textos dia 1 – Dimensão Possível da Condição Feminina 

 

 
                              Fonte: (AZEVEDO, 1985. p. 46). 
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ANEXO D – Texto dia 3 – Cangaceira à Frente 

 

 
 

Fonte: (FERREIRA; ARAÚJO, 2011, p. 38-39).   
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ANEXO E – Texto dia 2 – Laudelina Campos De Melo 

 

 
           Fonte: (THOMÉ, 2017, p. 105). 
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ANEXO F – Texto dia 2 – Maria Rita Soares 

 

 

 
         Fonte: (THOMÉ, 2017, p. 81). 
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ANEXO G – Texto dia 2 – 8 de março – Dia Internacional da Mulher 

 

 

 

 
       Fonte: (TELES, 2003 p. 96-99). 
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ANEXO H – Texto dia 3 – Carolina, que sempre foi mãe de uma garotinha 

 

 

Carolina nasceu com a maternidade embutida. Não que fosse o tipo de mulher treinada para ser 

esposa e mãe. Longe disso. Era criança cheia de desafios e diabruras, bem pouco afeita a “regras 

da boa feminilidade”. Mas era natural para ela ninar bonecas. Era adolescente ingovernável, 

namoradeira e trabalhadeira, mas quando descobria o próprio corpo e tocava sua barriga, 

visualizava sua filhinha crescendo ali. E era uma menina. 

 

Recebeu com alegria, mas com certa estranheza, o nascimento de seus dois primeiros filhos. 

Faltava alguém para vir, ela sabia, em silêncio. 

 

O marido era traficante. Ganhava bem, às vezes 20 mil reais em uma única semana. Carolina 

não queria ser criminosa, mas gostava do dinheiro e do que ele trazia consigo, é claro. Usava-o 

para dar uma boa vida para si e para os filhos, mas tentava manter-se ocupada na tarefa de gastá-

lo e bem longe dos pacotes do esposo. 

 

Com o tempo, o comércio de drogas familiar foi ganhando naturalidade para ela. Às vezes, 

aparecia um ou outro moleque na porta de casa querendo deixar uns trocados para que ela 

entregasse ao marido. Não via nenhum problema em receber. Depois, começou a anotar e passar 

recados sobre quem pagava e de que dívida se tratava. Mais tarde, estava inteirada de quem 

devia o quê e em que dias entregaria o montante. Foi entrando no tráfico assim, pelas beiradas. 

 

Quando a polícia encontrou a boca deles, não importava quem entregava a droga e quem recebia 

o pagamento, todo mundo era traficante. Carolina acabou presa com o marido, achando que 

fora injustiçada. Viu os filhos serem repartidos entre a mãe e a sogra. Doeu. 

 

Na cela apertada e úmida de seus primeiros dias de sentença, passava noites em claro, 

remoendo-se em arrependimento, jurando a si mesma que nunca mais veria o homem que a 

atraiu para essas condições. Chorava além do normal e, às vezes, chegava a ter crises de vômito. 

Foi uma colega de cela quem primeiro sugeriu: esses sintomas têm mais cara de gravidez do 

que de depressão. E era. Estava grávida. 

 

“O que faz uma mulher que acaba de ser presa com um filho de outro condenado na barriga? 

Tem condição mais errada para uma criança se formar, meu Deus do céu!?” 

 

Esqueceu os infortúnios paulatinamente conforme a barriga avolumava — e com ela crescia a 

certeza de que vinha sua menininha, aquela que sempre desejou. Pediu à mãe que pagasse um 

ultrassom, queria saber logo se estava correta. Aos três meses, Socorro juntou algum dinheiro 

e custeou o exame. O teste, porém, nunca foi feito. 

 

A surpresa veio mesmo na hora do parto, quando a doutora meteu a pequena vagina diante dos 

olhos da mãe e Carolina começou a soluçar de alegria. Chegava Maria, sua Maria. A pequenina 

era bela e saudável, mas a mãe estava abaixo do peso. Foram as duas transferidas para uma ala 

melhorada do presídio e uma sopa extra foi receitada a Carolina, que seguiu sem comer nem 

sopa nem refeição padrão, por nojo. 

 

Todos se afeiçoavam à sua Maria. Presas, carcereiros, diretores. A menina era sorridente, 

iluminada, transformava a derrota em empate. Era a lucidez em uma vida de loucuras. 
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Mas chegava enfim, após seis meses de amamentação, a hora da despedida. Na última semana 

em que viveu com Maria, Carolina se tornou lúgubre. Comia ainda menos, dormia picadinhos. 

Ia perder seu tesourinho. 

 

Depois que Socorro pegou a guarda da neta, levou-a para visitar a mãe uma única vez. Não 

aguentou ver a miudinha passar pela humilhação de ficar nua para ser revistada por estranhos, 

como se fosse uma pequena transgressora. Carolina só verá a filha de novo quando sair da 

cadeia. Não quer mais que Maria pague pena junto com ela. Enquanto isso, os dias passam 

tardios, em constante atraso. 

 

 

Fonte: (QUEIROZ, 2015, p. 89-91). 
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ANEXO I – Texto dia 3 - Maria Sofrida 

 

 

“Maria sofrida se põe a pensar: 

 

Em meio à cidade está o seu lar. 

A cidade é grande e também popular, 

Quem sabe alguém poderá lhe ajudar? 

 

Num canto da casa, um berço está, 

Contendo seu filho que se põe a chorar. 

Pois saiba que o pranto dá dó de pensar... 

Vem indesejado, não foi por amar, 

Mas agora existe, quer se alimentar 

E alimento não tem no meio do lar. 

 

Desesperada, decidiu transgredir a lei que a formava 

Passou a matar e também roubava. 

Meses depois, aparece entre as grades um rosto desigual 

Para ela, agora, a cadeia era um final. 

 

Dois dias depois uma carta chegou, 

Era de uma vizinha, que com ela se preocupou: 

‘Não temas, Maria’ − e assim a confortou 

E a partir desse dia, de seu filho cuidou. 

 

Doze anos depois, o seu nome escutou 

A guarda chamava. Correu e parou. 

‘O que você tanto esperava, agora chegou’ 

O portão se abriu e a libertou. 

 

Chegando em casa, uma cena a aterrorizou: 

Sua casa, com faixas, os guarda fechou. 

Desesperada, pulou o isolamento 

Entrando na casa, o maior tormento: 

 

Seu filho, pelas droga, ia perecendo 

No chão se jogou, em pranto e lamento. 

Se sentiu culpada pelo acontecimento, 

Pois deveria estar lá em todos os momento. O 

Maria sofrida e seu sofrimento.” 

 

Gardênia, quando em castigo por muitos dias. 

 

Fonte: (QUEIROZ, 2015, p. 216-217). 
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ANEXO J – Texto dia 3 – Os Filhos 

 

A separação dos filhos é um martírio à parte. Privado da liberdade, resta ao homem o consolo 

de que a mãe de seus filhos cuidará deles. Poderão lhes faltar recursos materiais, mas não serão 

abandonados. A mulher, ao contrário, sabe que é insubstituível e que a perda do convívio com 

as crianças, ainda que temporária, será irreparável, porque se ressentirão da ausência de 

cuidados maternos, serão maltratadas por familiares e estranhos, poderão enveredar pelo 

caminho das drogas e do crime, e ela não os verá crescer, a dor mais pungente. 

Mães de muitos filhos, como é o caso da maioria, são forçadas a aceitar a solução de vê-los 

espalhados por casas de parentes ou vizinhos e, na falta de ambos, em instituições públicas sob 

a responsabilidade do Conselho Tutelar, condições em que podem passar anos sem vê-los ou 

até perdê-los para sempre. 

Nem sei quantas mulheres atendi em estado de choque pela perda de um filho adolescente, 

morto em troca de tiros com a polícia ou assassinado por desentendimentos na rotina do crime. 

Condenada a seis anos por tráfico, Suzana, mãe de três rapazes, veio para a consulta nas 

vésperas de um Natal com os olhos inchados de chorar, depois de ouvir a notícia de que o seu 

caçula recebera mais de vinte tiros ao sair da casa da avó. Era o terceiro filho com o mesmo 

destino. Os dois mais velhos tinham morrido um ano antes, ao reagirem à prisão num assalto. 

— Meus meninos foram embora sem a mãe poder rezar um pai-nosso ao lado do caixão. 

 As que chegam grávidas ou engravidam nas visitas íntimas saem da cadeia apenas para dar à 

luz. Voltam da maternidade com o bebê, que será amamentado e cuidado por seis meses nas 

celas de uma ala especial. Cumprido esse prazo, a criança é levada por um familiar que se 

responsabilize ou por uma assistente social que o deixará sob a guarda do Conselho Tutelar. A 

retirada do bebê do colo da mãe ainda com leite nos seios é uma experiência especialmente 

dolorosa. Quando cheguei à penitenciária, as mulheres ficavam apenas dois meses com a 

criança, contraposição injustificável às diretrizes do Ministério da Saúde, que recomenda pelo 

menos seis meses de amamentação exclusiva. Quando a Justiça se deu conta da injustiça que é 

punir um bebê pelos erros cometidos pela mãe, o período de seis meses passou a ser respeitado. 

As celas para onde as mães são transferidas ao dar à luz contêm um bercinho e prateleiras com 

mamadeiras e fraldas, roupinhas penduradas para secar em varais de barbante e boa parte dos 

utensílios das casas com um recém-nascido. Passam o tempo todo envolvidas com a criança, 

dando de mamar, lavando roupa, trocando experiências com as companheiras, as mais velhas 

orientando as marinheiras de primeira viagem. 

Quando menos esperam, vem a separação. De uma hora para a outra, voltam ao pavilhão de 

origem e à rotina dos dias repetitivos que se arrastam em ócio, gritaria, tranca, solidão e 

saudades do bebê que acabaram de perder de vista. Uma semana depois de ver a filhinha levada 

por uma prima do namorado, Margarete, presa duas vezes por receptação de mercadorias 

roubadas, comentou com um fiapo de voz: 

— Só não me suicido porque tenho esperança de recuperar minha filha quando sair. 

Solange tem uma visão menos otimista. Começou a fumar crack aos treze anos, com o cunhado 

que mais tarde acabou por abusar dela, em Peruíbe, litoral de São Paulo. A mãe e a irmã fizeram 

o possível para livrá-la da droga, até desistirem ao vê-la voltar às ruas dois dias depois da 

terceira internação numa clínica dirigida por pastores evangélicos. Ela diz que veio para São 

Paulo em companhia de um grupo de usuários, para não constranger ainda mais a família na 
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cidadezinha em que todos se conheciam. Da rodoviária foram direto para a Cracolândia. 

Desconfiou que estava grávida pela primeira vez quando a gestação já ia pelo quinto mês. Não 

foi às consultas nem fez os exames do pré-natal. 

— Que adiantava ir no médico e continuar no crack? Eu não conseguia parar, a droga tinha se 

apossado da minha mente. 

Solange deu à luz um menino com menos de dois quilos no Hospital Leonor Mendes de Barros, 

na Zona Leste. O bebê passou os primeiros dias agitado, com dificuldade para dormir e crises 

de choro convulsivo, que persistiam mesmo depois das mamadas, ao contrário dos outros 

recém-nascidos. Experientes, as enfermeiras reconheceram a síndrome de abstinência e 

solicitaram a ajuda do Serviço Social. 

A assistente social explicou que o hospital estava proibido de entregar bebês aos cuidados de 

mães moradoras de rua. A única alternativa seria encontrar algum parente que assumisse a 

guarda. Solange deu o endereço de sua mãe. Na alta, recebeu um cartão de retorno para a semana 

seguinte. O filho ficou. 

— Saí pela rua sem dinheiro nem paradeiro. Não conhecia ninguém fora da Cracolândia. 

Na semana seguinte, a assistente social explicou que nenhum familiar fora localizado: a mãe e 

a irmã tinham se mudado para o Norte. Recomendou paciência, estavam tentando achá-las, mas 

enquanto não conseguissem o bebê iria para um abrigo com outras crianças na mesma situação.  

Ela ainda voltou duas vezes. 

— Sofri muito. Sabia que agora estava sozinha no mundo e que nunca mais veria meu filho. 

Fazer o quê? Não tinha onde cair morta, escrava do crack no meio da rua. 

 Uma noite, um grupo saíram da Cracolândia para roubar transeuntes na região da estação da 

Luz. Esqueleto, o mais ousado, carregava uma faca de cozinha. 

— Quem fuma crack só assalta com faca; se tinha revólver já vendeu. 

Ela foi junto. 

— Estava cansada da prostituição. Entregar o corpo por dez reais ou por uma pedra de crack é 

vida? 

Depois de roubarem três pessoas, coube a ela um celular. 

— Meu coração disparou. Nunca tinha visto um com tela grande, preto, chique demais. Fui 

embora na fissura para vender aquela joia na biqueira. Ia dar um montão de pedra. 

Na esquina seguinte, os amigos assaltaram um homem forte, que reagiu e levou uma facada no 

braço. Acabou presa com o celular antes de chegar à biqueira. Foi condenada a oito anos e oito 

meses por tentativa de latrocínio. 

Chegou à penitenciária com quatro meses de atraso menstrual. Pedi o teste. Estava grávida outra 

vez. Encaminhei-a para o acompanhamento pré-natal e perdemos contato. 

Um ano mais tarde retornou, queria remédio para secar o leite. Havia amamentado durante seis 

meses, até entregar a menina ao Conselho Tutelar. Perguntei se tinha esperança de encontrá-la 

quando saísse. 

Depois de um longo silêncio, com a cabeça baixa, respondeu como se falasse consigo mesma: 

— Encontrar de que jeito? 

Fonte: (VARELLA, 2017, n.p.). 
 


