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RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto de estudo a leitura e as narrativas (auto)biográficas para
formação de leitoras em contexto de restrição e privação de liberdade. E, como objetivo geral,
discutir e interpretar alguns aspectos do conceito e aplicação da leitura prazerosa na formação
de leitoras, considerando a posterior produção de narrativas (auto)biográficas de mulheres
encarceradas no Sistema Prisional de Feira de Santana – BA parte importe nesse processo de
formação. O trabalho explora, em sua fundamentação teórica, escritos de autores como Durand;
Bachelard e Petit. O “Projeto Didático Leitura Prazerosa”, que aplicamos no referido sistema
prisional, aqui incorporado como um dispositivo de pesquisa está ancorado na abordagem
(auto)biográfica. As quinze colaboradoras que tiveram a oportunidade de participar do “Projeto
Didático” trabalharam com textos literários de Clarice Lispector, refletindo sobre temas
tratados pela escritora. Ao vivenciar uma experiência aprofundada da leitura de textos de uma
autora como Clarice, as leitoras evocaram suas próprias narrativas. O projeto didático
transformou-se em um facilitador metodológico utilizado na reflexão e descrição de
possibilidades de “leitura prazerosa” – leituras motivadas e motivadoras de novas narrativas,
que refletem um movimento aos pensamentos, aos desejos, aos sonhos, à vida. Assim, “leitura
prazerosa” pode ser designada como um abrir as portas da imaginação; uma forma de integrarse a si e as suas vivências; de perceber-se construtora da história da humanidade; de capacitar
a manter ou restaurar sentimentos e relações sociais. Postula-se que as mulheres encarceradas
sejam escutadas para que se possa compreender e interpretar suas trajetórias e suas perspectivas
de vida. Dentre os possíveis desdobramentos desse estudo, espera-se abrir diálogos outros, com
autoridades, com a sociedade civil organizada, com as mulheres encarceradas, para debates
conceituais e propositivos.
Palavras-chave: Formação de leitoras. Leitura Prazerosa. Projeto didático. Mulheres
encarceradas. Narrativas (auto)biográficas.
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ABSTRACT
The present research has as study object the reading and the (auto)biographical narratives to
formation of readers in the context of liberty restriction and deprivation. And, as a general
object, to discuss and to interpret some aspects of the pleasant reading concept and application
in the formation of readers, considering the subsequent production of (auto)biographical
narratives of incarcerated women in the Prison System of Feira de Santana - BA an important
part of this process of formation. The work explores, in its theoretical foundation, writings by
authors such as Durand; Bachelard and Petit. The “Pleasant Reading Didactic Project”, which
we applied in the referred prison system, incorporated here as a research device that is anchored
in the (auto)biographical approach. The fifteen collaborators who had the opportunity to
participate in the “Didactic Project” worked with literary texts by Clarice Lispector, thinking
over the themes addressed by the writer. By living an in-depth experience of the texts reading
by na author as Clarice, the readers evoked their own narratives. The didatic project became a
methodological facilitator used in the reflection and description of possibilities for "pleasant
reading" – motivated and motivator readings of new narratives which reflect a movement to
thoughts, desires, dreams, life. Thus, "pleasant reading" may be designated as an opening to the
doors of the imagination; a way to integrate yourself and your experiences; to perceive yourself
as a builder of the humanity history; to capacitate to maintain or restore feelings and social
relationships. It is postulated that incarcerated women be listened so that it can be understood
and interpreted their trajectories and their perspectives on life. Among the possible
developments of this study, other dialogues are expected, with authorities, with organized civil
society, with incarcerated women, for conceptual and propositional debates.
Keywords: Formation of readers. Pleasant Reading. Didactic project. Incarcerated women.
(Auto)biographical narratives.
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objeto de estudio la lectura y las narrativas (auto) biográficas
para la formación de lectoras en un contexto de restricción y privación de libertad. Y, como
objetivo principal: discutir e interpretar algunos aspectos del concepto y aplicación de la lectura
placentera para la formación de lectoras, considerando la posterior producción de las narrativas
(auto) biográficas de mujeres encarceladas en el Sistema Penitenciario de Feira de Santana –
BA, parte importante en ese proceso de formación. El trabajo explora, en su fundamentación
teórica, escritos de autores como Durand; Bachelard y Petit. El “Proyecto Didáctico de Lectura
Placentera”, que aplicamos en el referido sistema penitenciario, aquí incorporado como un
dispositivo investigación, está anclado en el enfoque (auto) biográfico. Las quince
colaboradoras que tuvieron la oportunidad de participar del “Proyecto Didáctico”, trabajaron
con textos literarios de Clarice Lispector, reflexionando sobre temas abordados por la escritora.
Al experimentar una experiencia profunda de la lectura de los textos de una autora como
Clarice, las lectoras evocaron sus propias narrativas. El proyecto didáctico se convirtió en un
facilitador metodológico utilizado en la reflexión y descripción de la posibilidad de una “lectura
placentera” – lecturas motivadas y motivadoras de nuevas narrativas, que reflejan un
movimiento de los pensamientos, deseos, sueños y la vida. Así, “lectura placentera” puede ser
designado como un abrir las puertas de la imaginación; una forma de integrarse a sí mismo y
sus propias experiencias; el percibirse constructora de la historia de la humanidad; de capacitar
para mantener o restaurar sentimientos y relaciones sociales. Se postula que las mujeres
encarceladas sean escuchadas para que se pueda comprender e interpretar sus trayectorias y sus
perspectivas de vida. Entre los posibles desdoblamientos de este estudio, se espera abrir otros
diálogos, con las autoridades, con la sociedad civil organizada, con mujeres encarceladas, para
los debates conceptuales y proposicionales.
Palabras clave: Formación de lectoras. Lectura Placentera. Proyecto didáctico. Mujeres
encarceladas. Narrativas (auto) biográficas.

LISTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL

Produção Textual 1 – Um sonho de Irene........................................................................... 117
Produção Textual 2 - Um lugar como nenhum outro.......................................................... 124
Produção Textual 3 - O meu lugar...................................................................................... 125
Produção Textual 4 - Pó de ferro, estranho? ...................................................................... 121
Produção Textual 5 - Perfume cheroso............................................................................... 122
Produção Textual 6 - Sem título, Autoria Irene.................................................................. 123
Produção Textual 7 - Autoria Aquilina............................................................................... 127
Produção Textual 8 - Autoria Generosa.............................................................................. 128
Produção Textual 9 - Autoria Pietra.................................................................................... 129
Produção Textual 10 - Autoria Irene................................................................................... 130
Produção Textual 11 - Autoria Nina................................................................................... 131
Produção Textual 12 - Autoria Augusta.............................................................................. 131
Produção Textual 13 - Autoria Leda................................................................................... 132
Parafraseando Clarice 14 - Vida através da fé.....................................................................135
Parafraseando Clarice 15 - Muito pouco o meu entendimento........................................... 135
Parafraseando Clarice 16 – Generosa.................................................................................. 136
Parafraseando Clarice 17 – Dina......................................................................................... 136
Parafraseando Clarice 18 - Vamos Amar............................................................................ 136
Parafraseando Clarice 19 - Inspiração a Clarice Lispector................................................. 137
Parafraseando Clarice 20 - Minha cruz............................................................................... 137

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BA – Bahia
BDM – Bonde do Maluco
BR – Brasil
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
CDI – Centro de Documentação e Informação
CEBRAC – Centro Brasileiro de Cursos
CEPVI – Colégio Estadual Paulo VI
CETEB – Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia
CIPG – Companhias Independentes de Polícia de Guarda
CISP – Comitê Interinstitucional em Segurança Pública
CNCD – Conselho Nacional de Combate à Discriminação
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CNPCP – Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
CP – Comando da Paz
COSIS – Coordenação Setorial de Integração Social
COVID-19 – Doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2
CPF – Comando de Policiamento Especializado (CPE)
CPFS – Conjunto Penal de Feira de Santana
DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional
DPE – Defensoria Pública do Estado
EJA – Educação de Jovens e Adultos
Enem – Exame Nacional do Ensino Médio
FIC – Formação inicial e continuada
GESTEC – Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação
GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal
HIV – vírus da imunodeficiência humana
IAPS – Instituto de Assistência e Proteção Social
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
INFOPEN – Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
LGBTQIA+ – Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo e assexuais
MEC – Ministério da Educação
MJSP – Ministério da Justiça e Segurança Pública
MP-BA – Ministério Público Estadual
MPEJA – Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos
NTE – Núcleo Territorial de Educação
PEESP – Plano Estratégico de Educação no Âmbito do Sistema Prisional
PGE – Procuradoria Geral do Estado
PNAT – Plano Nacional de Trabalho no Âmbito do Sistema Prisional
PNE – Plano Nacional de Educação
PPGEduC – Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
SEAP – Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização
SEC – Secretária de Educação
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESAB – Secretaria de Saúde
SESC – Serviço Social do Comércio
SJDHDS – Secretarias Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
STF – Supremo Tribunal Federal
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta
TI – Território de identidade
TJ-BA – Tribunal de Justiça da Bahia
TSPPP – Grupo de Pesquisa Teoria Social e Projeto Político Pedagógico
UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana
UFBA – Universidade Federal da Bahia
UFRB – Universidade Federal do Recôncavo Baiano
UNEB – Universidade do Estado da Bahia

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 15
1 A PRISÃO: DILEMAS, CONCEITOS E ENCARCERAMENTO DE MULHERES . 26
1.1 Dilemas e Conceitos de prisão .................................................................................................. 26
1.2 Encarceramento de mulheres ................................................................................................... 30

2 CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA (CPFS): CONTEXTO .................... 34
2.1 Histórico do Conjunto Penal de Feira de Santana ................................................................. 34
2.2 Estrutura física e equipe funcional do CPFS .......................................................................... 36
2.3 Os agentes penitenciários (as): função e as condições de trabalho ....................................... 39
2.4 População prisional, situação dos presos, visita e visita íntima no CPFS ............................ 42
2.5 Das assistências ao preso........................................................................................................... 46
2.6 Gênero, o exercício da sexualidade e as mulheres encarceradas segundo os jornais .......... 49

3 UMA CONCEITUAÇÃO INTERPRETATIVA DE LEITURA PRAZEROSA........... 53
3.1 Arcabouço conceitual de leitura prazerosa ............................................................................. 54
3.2 O que leva finalmente à teoria ................................................................................................. 56
3.3 Elementos constitutivos da leitura prazerosa ......................................................................... 66
3.4 A literatura de Clarice Lispector no contextos de restrição e privação de liberdade ......... 74

4 O PROJETO DIDÁTICO COMO CAMINHO PERCORRIDO ................................... 79
4.1 O olhar enigmático na coleta de dados .................................................................................... 81
4.2 O Projeto Didático Leitura Prazerosa na Prisão .................................................................... 82
4.3 As possibilidades de interpretação........................................................................................... 83
4.4 A leitura prazerosa no contexto do projeto didático .............................................................. 87
4.4.1 Os primeiros contatos e o convívio com as mulheres encarceradas............................... 89
4.4.2 A manifestação prática dos elementos constitutivos da leitura prazerosa .................... 97

5 A PERIGOSA AVENTURA DE ESCREVER TEXTOS LITERÁRIOS .................... 114
5.1 Sobre escrever...................................................................................................................... 132

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ABERTURA E DIÁLOGOS OUTROS .......................... 140
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 154
APÊNDICE A – FOLDER DO PROJETO DIDÁTICO LEITURA PRAZEROSA. .... 174
APÊNDICE B – UMA LEITURA OLFATIVA DA MINHA INFÂNCIA ...................... 176
APÊNDICE C – UM CONVITE A LEITURA PRAZEROSA: LIVROS INDICADOS
................................................................................................................................................ 178

15

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objeto de reflexão, no contexto prisional feminino, a aplicação
de leituras literárias e a consequente produção de narrativas (auto)biográficas de mulheres em
situação de encarceramento. Considera-se encarcerada a pessoa que está com restrição ou
privação de liberdade em uma Instituição de Execução de Segurança Pública (cadeia pública,
presídio, conjunto penal). Com isso, pretende-se discutir e interpretar alguns aspectos
relevantes do conceito e da aplicação da “leitura prazerosa” na formação de leitoras e seus
possíveis impactos positivos para a vida de mulheres encarceradas no Sistema Prisional de Feira
de Santana – BA, considerando a consequente produção de narrativas (auto)biográficas, que
possibilitam uma maior compreensão de si e do mundo, envolvendo aspectos diversos, como
sociais, políticos e identitários.
A pesquisa situa-se, de um modo geral, na realidade prisional brasileira e, mais
especificamente, no Sistema Prisional de Feira de Santana. Este, em 21 de janeiro de 2020,
tinha uma população carcerária do Conjunto Penal de Feira de Santana de 1.903 presos; sendo
59 mulheres (BAHIA, 2020).
O Município tem proeminência no território baiano; mas, também, uma visibilidade
internacional, pelo seu índice de violência/homicídios. Segundo o estudo anual da organização
“Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México”, na pesquisa
divulgada em 2021, considerando o índice de homicídios registrados em 2020, Feira de Santana
é a 9ª cidade (dentre as 50 que aparecem no estudo) mais violenta do mundo, por possuir uma
taxa de 67,46% de homicídios, para cada 100 mil habitantes. (MÉXICO, 2021).
A cidade de Feira de Santana tem uma área de 1.338, 1 km², e está situada na fronteira
do Recôncavo Baiano com o tabuleiro semiárido da região Nordeste. O município é um dos
principais eixos rodoviários do Brasil, cortado por três rodovias federais: BR 101, 116 e 324, e
quatro rodovias estaduais: BA 052, 502, 503 e 504, sendo destaque no estado da Bahia pela sua
localização estratégica de acesso a outras partes do país e pela dinâmica vida econômica.
O município é o segundo maior centro urbano da Bahia, o maior do interior do NorteNordeste e um dos mais importantes do país. Feira de Santana é classificada como cidade
grande de nível médio metropolitana, segundo o IBGE. Distante 108 Km da capital baiana
Salvador, tem um clima quente e úmido, com temperatura máxima de 37o C e mínima 14o C, a
vegetação é variada – em algumas partes é mata verde, em outras é caatinga.
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Em relação ao Estado da Bahia, Feira de Santana é o Município com a segunda maior
população tendo domicílio; quarto lugar em habitantes por quilômetro quadrado, e se estima
que seja o décimo lugar em crescimento populacional (IBGE, 2019). A estimativa do IBGE
para a população de Feira de Santana, em julho de 2020, foi de 619.609 habitantes.
Uma população miscigenada, em especial, por ser Feira de Santana um eixo rodoviário
que liga o Brasil, de Norte a Sul; é uma cidade formada eminentemente por migrantes, que
devido ao seu comércio e possibilidade de empregos, permanecem na cidade; constituindo uma
feição pluricultural; caracterizada, cor auto declarada pelos recenseados (2010), por um maior
número de pessoas de cor parda (310.851); em segundo lugar, a cor preta (128.440); e em
terceiro, a branca (110.870); seguido da amarela (5.358), e indígena (1.118); ignorado (5).
As lutas pelo reconhecimento da negritude é visível em Feira de Santana. Uma das lutas
diz respeito às comunidades quilombolas, que têm buscado firmar sua existência e valores
culturais. Algumas comunidades já foram certificadas pela Fundação Palmares: Candeal, Lagoa
do Negro, Lagoa Grande, Lagoa Salgada, Matinha, Roçado.
A taxa de analfabetismo ou sem escolaridade em Feira de Santana, na população de 15
(quinze) anos ou mais, de acordo dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, corresponde
a 9,1% (nove vírgula um por cento), pessoas que não sabem ler e escrever, sendo bem menor
em relação à média da Bahia (16,6%).
Os programas públicos de alfabetização de adultos mostraram resultados positivos na
população de idosos, tendo se reduzido o analfabetismo em 2010 em 12,7 (doze vírgula sete)
pontos percentuais, em relação ao censo demográfico de 2000 que era de 42,5%, passa em 2010
para 29,8%. Por grupos de idade (2000-2010) nas outras faixas etárias tinham-se os seguintes
percentuais de analfabetismo: de 15 a 24 anos em 2000 6,1% da população e em 2010, 2,6%;
de 25 a 59 anos em 2000 13,3% e em 2010 7,9%; atribui-se também essas melhorias ao processo
de urbanização do Município.
Segundo o Censo escolar/INEP, o município de Feira de Santana, em 2018, possuía 423
escolas que contemplam a Educação Básica e 137.520 estudantes matriculados. O maior
número de estudantes matriculados está no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, são 41.320.
Existe, também, uma demanda expressiva para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos,
são 15.492 matriculados.
A avaliação da Educação no Município apresenta melhorias significativas de
crescimento; a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para os anos
iniciais do Ensino Fundamental, de acordo o Ministério da Educação/INEP, foi alcançada. O
Município obteve a nota 4.8, mesmo número estipulado como meta para o IDEB 2019. O
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resultado aponta para uma melhora de quase 10% no IDEB de Feira de Santana para os anos
iniciais em relação ao levantamento de 2017 – a avaliação do índice é realizada a cada dois
anos. No levantamento anterior, o município havia alcançado nota de 4.4 e, no estudo de 2015,
a nota foi de 4.0. Percebe-se no Município investimentos na infraestrutura das escolas, na
melhoria da qualidade educacional traçada no projeto pedagógico e no processo de ensino e
aprendizagem.
Porém, tem os desafios à superar, como: na garantia de que todas as crianças e jovens
em idade escolar sejam matriculados, e permaneçam nas Instituições de ensino; a diminuição
da repetência e distorção idade-ano escolar. Bem como, o desafio da implementação,
acompanhamento, e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), instituído pela Lei
Municipal nº 3.651, de 16 de dezembro de 2016 para o período de 2016 a 2026. Compreendese que a efetivação do PME resultará em melhorias significativas, na qualidade do ensino
ofertado aos estudantes do Município.
No município de Feira de Santana há, também, presença de Instituições de ensino
profissionalizante (SENAI, SENAC, SESC, CETEB, Escola Técnica de Enfermagem e
Radiologia, CEBRAC, dentre outros), além de Instituições de Educação Superior, como a
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB), e cerca de 30 Faculdades particulares.
O desejo de contribuir na formação inicial de professores na graduação, com as
discussões sobre a Educação em prisão, motiva o estudo da temática: leitura em contexto de
restrição e privação de liberdade. A ideia básica era sistematizar um conhecimento que
contribuísse com a Educação de Jovens e Adultos nas prisões, dando destaque à formação de
leitoras; dar visibilidade às mulheres encarceradas, em seu modo de vida e inserção social; e
também, às práticas pedagógicas de professoras (es) que atuam em Escolas nas prisões.
A pesquisa leva em conta os poucos dados sistematizados sobre a realidade do sistema
prisional feirense, especialmente sobre as mulheres encarceradas. Na busca imprescindível de
um conhecimento prévio das produções acadêmicas stricto sensu para desvelar a temática
proposta, não fora encontrada nenhuma informação sobre a leitura como processo de formação
e conscientização em contexto de restrição e privação de liberdade em Feira. Um mapeamento
foi realizado sobre as temáticas: Educação de Jovens e Adultos nas prisões e Mulheres
encarceradas. A consulta começou no site do Programa de Pós-graduação em Educação, da
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, e não foi encontrada nenhuma pesquisa
com a temática de mulheres encarceradas nem sobre educação no sistema prisional.
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A partir dessa constatação, outras fontes foram consultadas. Inicialmente, examinou-se
o Portal do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - CAPES (BRASIL, 2018), elaborou-se o Quadro – Publicações de Teses e
Dissertações Portal CAPES – 2013–2017 que constava: ano/instituição, programa; autoria/tipo
de produção; título; palavras-chave; fundamentação teórica; contexto. No levantamento para
preenchimento do quadro, foram consultadas trezentos e cinquenta (350) páginas do catálogo,
na busca com o descritor Educação de Jovens e Adultos, encontrado novecentos e oitenta (980)
depósitos.
Depois, foi realizado um refinamento, utilizando os descritores, com foco específico no
tema de mulheres encarceradas: Busca 1: educação nas prisões (26 estudos), Busca 2: educação
encarceradas (11 estudos), Busca 3: gênero encarceramento (20 estudos); Busca 4: mulheres
presas (22 estudos); Busca 5: educação de jovens e adultos no cárcere (03 estudos) (ver nas
referências os estudos). A maior concentração de resultados estava na área de Educação, com
vinte e sete (27) estudos; com segunda maior concentração na Sociologia, com dezoito (18)
estudos. Das oitenta e duas produções, quarenta e oito dão destaque ao gênero feminino em
seus títulos. A repetição maior são os léxicos: mulheres (10), mulheres presas (6).
Nas teses e dissertações consultadas há uma recorrência significativa aos estudos de
Foucault, sobre prisão, e Freire, sobre a educação do oprimido. Alguns estudos trazem, também,
como referência Julião e sua discussão sobre reincidência, Goffman, sobre estigma, Bardin,
sobre a análise de conteúdo.
Desse levantamento resultou três dissertações relacionadas com o objeto da presente
pesquisa: Leitura e retextualização no ensino de língua portuguesa no contexto prisional,
Carvalho (2016) , que objetiva promover o incentivo à leitura e à produção textual; A escrita é
livre? contribuições da poesia lírica para além das grades, Faria (2016) , que busca contribuir,
por meio da leitura e escrita de poesia lírica, na formação educacional de alunos encarcerados;
Práticas de leitura, escrita e letramento na Penitenciária Feminina em Cuiabá-MT: a visão da
professora e suas alunas, Scariot (2013) , que aborda as práticas de leitura, escrita e letramento
em uma sala de Primeiro Segmento na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em CuiabáMT.
Concluído o momento mencionado acima, foi consultado o site do Centro de
Documentação e Informação (CDI), da Universidade do Estado da Bahia. No referido portal,
encontram-se as produções de três programas em Educação: o Mestrado Profissional em
Educação de Jovens e Adultos – MPEJA, Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias
Aplicadas à Educação – GESTEC e o Programa de Pós-Graduação em Educação e
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Contemporaneidade – PPGEduC. Registrou-se as produções de 2007 a 2019, conforme a
existência de cada programa.
Nos programas analisados há 824 produções Stricto Sensu publicadas no repositório do
CDI, das quais se pode observar a temática de Educação de Jovens e Adultos em 137. Entre os
anos de 2007 e 2019 foram publicadas 132 dissertações e 5 teses com a temática de Educação
de Jovens e Adultos. O Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC) tem cinco estudos que tratam da Educação de Jovens e Adultos. O Mestrado
Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) tem o registro de noventa e cinco
produções catalogadas até o ano de 2018. Nesta catalogação encontram-se três dissertações que
tratam da temática: prisão. No Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
são cinco teses e trinta e duas dissertações que tratam da Educação de Jovens e Adultos. Há
produções que não aparecem, com o descritor: Educação de Jovens e Adultos; e, sim, com as
palavras: cárcere, sistema penitenciário, reinserção social, que nos levou a encontrar mais
quatro estudos (Ver nas referências todos títulos encontrados).
Na consulta à Universidade Federal da Bahia – UFBA as produções stricto sensu
encontradas reafirmam as informações do catálogo da CAPES: Jesus (2017): “Quero ver se
você é essa mulher toda”: um estudo sobre feminilidades vivenciadas por mulheres acusadas
de homicídio; Carvalho (2017): Nós trafica, mas nós nunca tem nada: trajetórias de vida de
mulheres criminalizadas por tráfico de drogas; Caceres (2015): Trajetórias sociais de mulheres
envolvidas com o tráfico de drogas ilícitas na penitenciária feminina do Distrito Federal:
caminhos e descaminhos ao percorrer um curso de vida lícito; e acrescentou a tese de Souza
(2018): Lésbicas, entendidas, mulheres viados, ladies: as várias identidades sexuais e de
gênero que reiteram e subvertem a heteronorma em uma unidade prisional feminina da Bahia.
Na Universidade Federal do Recôncavo Baiano – campus de Cachoeira, encontra-se a
dissertação “Aqui jaz a Amélia": (des)construção do papel social feminino no mundo do crime
(CRUZ, 2018).
Esses dois últimos estudos, a tese de Souza (2018) e a dissertação de Cruz (2018), foram
localizados a partir de um levantamento realizado em janeiro de 2019, sobre possíveis estudos
no Conjunto Penal de Feira de Santana, lócus da pesquisa.
A tese de Souza (2018) tem como objetivo compreender de que forma se dá o exercício
da sexualidade e a construção e a afirmação das identidades de gênero; sexuais e étnico-raciais
entre mulheres negras que se relacionam afetivamente, e sexualmente com mulheres na prisão;
a partir de pesquisa realizada no Conjunto Penal de Feira de Santana. Utiliza a etnopesquisa;
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instrumentos metodológicos: entrevistas narrativas, observação participante, oficinas temáticas,
e produção audiovisual de vídeo.
A dissertação de Cruz (2018), “Aqui jaz a Amélia": (des)construção do papel social
feminino no mundo do crime, investiga se as mulheres presas no Conjunto Penal de Feira de
Santana - BA, por tráfico de drogas, sob a vigência dos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, estão
assumindo papéis de comando, como protagonistas de crimes violentos, e atividades ilícitas; ou
se ainda permanecem em papéis secundários e invisíveis, aos olhos do Estado. A população
pesquisada constituiu-se de 13 mulheres. A pesquisa conclui que as mulheres presas, em função
do comércio ilegal de drogas, estão assumindo papéis de comando.
Depois dessa caminhada pelas produções acadêmicas stricto sensu, está-se diante de um
campo de estudo sobre mulheres na prisão, ainda, em construção, pouco explorado; porém, vem
se consolidando como área de estudo na educação, na sociologia, na história, no direito, na
saúde, devido às sinuosidades sociais que as envolvem.
Para iniciar a pesquisa de campo, uma visita foi realizada no Conjunto Penal de Feira
de Santana – CPFS, em abril de 2019, lá encontrava-se uma população prisional feminina
composta por cinquenta e cinco mulheres, sendo que 44% estavam ali por tráfico de drogas;
25% por homicídio; 16% por roubo; e 15% por outros delitos. As mulheres presas, em sua
maioria, estão no perfil de envolvimento no tráfico por causa dos filhos ou companheiros, pois
elas, no exercício do papel de proteção do “outro” (BEAUVOIR, 2019 1), tomam para si a
responsabilidade dos cuidados, dos erros cometidos, e assumem a culpa dos outros; ou seja,
algumas mulheres traficam para adquirir dinheiro e sustentar a família; outras, por influência
do companheiro; outras, para livrar filhos de delito; e algumas desconhecem a ação delituosa
dos filhos, e/ou companheiro, e veem-se flagranteadas na ação policial; e poucas, para manter
a vaidade e/ou vício. Muitas delas são abandonadas pela família, após sentença; só 27%
costumam receber visitas. São pessoas de pouca escolaridade e poucos recursos econômicos, a
maioria negra (parda e preta), e levam mais tempo que o previsto pela lei para receberem a
sentença condenatória. Algumas mulheres encarceradas estavam na provisória há quase 02 anos
à espera de julgamento.
É reconhecido que uma parcela das mulheres infratoras não representa risco à sociedade
e seu encarceramento pode dificultar sua reinserção social, há necessidades que os formuladores
de políticas públicas sobre mulheres e encarceramento se atentem as suas especificidades;
incluindo questões relacionadas aos/as filhos/as de mulheres presas, com o intuito de identificar

1

Primeira edição, publicada em 1949.
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e abordar os aspectos e desafios específicos de gênero. Bem como, sobre a saúde de mulheres
em prisões e ações educacionais voltadas para a melhoria socioeducativa.
Para o processo de investigação e sistematização de dados encontrados foram
produzidas oficinas de leitura e narrativas. Dentre as narrativas de quarenta e sete participantes,
quinze mulheres encarceradas estão como colaboradoras da pesquisa. Todas receberam aqui
nomes fictícios, no intuito de preservar suas verdadeiras identidades e, assim, preservá-las de
uma exposição desnecessária. A escolha dos nomes seguiu o critério: nomes latinos, gregos,
espanhóis, italianos ou hebraicos em que o significado indica traço marcante da personalidade
da mulher, demonstrado durante as oficinas: Aquilina, Aspásia, Augusta, Azaleia, Dina,
Eugênia, Generosa, Gioconda, Irene, Leda, Luna, Milena, Nina, Pietra, Teófila. Dentro desta
perspectiva de estudo, o dispositivo utilizado foi o “Projeto Didático Ressocializador: Leitura
Prazerosa na Prisão - O Encontro Com A Vida: Viver, Amar, Educar” (alcunhado “Projeto
Didático Leitura Prazerosa”) como facilitador para geração de dados. E, também, o registro dos
acontecimentos, no nosso Diário de campo.
O “Projeto Didático” foi cumprido em vinte e quatro encontros de duas horas semanais,
no período de junho a dezembro de 2019, perfazendo uma carga horária de quarenta e oito
horas, em duas turmas: uma no turno matutino (09:00 h às 11:00 h) e outra no turno vespertino
(14:00 h às 16:00 h). A permanência no local, entre os turnos, sobretudo durante o almoço,
permitiu a aproximação com funcionários, em especial, com as agentes penitenciárias 2,
possibilitando a partilha de conhecimento profissional, entre a área de segurança pública e a
área de educação.
Esse momento do Projeto Didático Leitura Prazerosa objetivou criar uma ambiência
proximal com a realidade das mulheres encarceradas, no espaço formativo educacional da
prisão, através de encontros mediados pela produção literária de Clarice Lispector, sendo 16
crônicas e ou contos selecionados previamente: “Felicidade Clandestina”, “Amizade sincera”,
“O ovo e a galinha”, “Cuide-se”, “Os desastres de Sofia”, “Sou como você me vê”, “Tem
coisas”, “Não te amo mais”, “O sonho”, “Antes de julgar minha vida e o meu caráter”, “Mude,

2

Regras de Bankok - 9. Funcionários/as penitenciários e sua capacitação [Complementa as regras 46 a 55 das
Regras mínimas para o tratamento de reclusos] 53. 1) Nos estabelecimentos destinados a homens e mulheres, a
secção das mulheres deve ser colocada sob a direção de um funcionário do sexo feminino responsável que terá à
sua guarda todas as chaves dessa secção. 2) Nenhum funcionário do sexo masculino pode entrar na parte do
estabelecimento destinada às mulheres sem ser acompanhado por um funcionário do sexo feminino. 3) A vigilância
das reclusas deve ser assegurada exclusivamente por funcionários/as do sexo feminino. Não obstante, isso não
impede que funcionários/as do sexo masculino, especialmente médicos e professores, desempenhem as suas
funções profissionais em estabelecimentos ou secções de estabelecimentos destinados a mulheres. (BRASIL.CNJ,
2016, p. 27)
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mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade”, “Minha alma tem
o peso...”, “A mensagem”, “A hora da estrela”, “A criada”, “A vitória”; e 14 obras da referida
escritora apresentadas para livre escolha em sala de aula e posterior leitura: Felicidade
clandestina; Perto do coração selvagem; Um sopro de vida; A cidade sitiada; Laços de família;
Onde estivestes de noite; A paixão segundo G. H.; Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres;
Água viva; Quase de verdade; A via crucis do corpo; A bela e a fera; A descoberta do mundo;
A hora da estrela; escuta sensível, escrita de contos e crônicas: encenação, conversas informais
e produção textual. Resulta desse momento: um diálogo horizontal entre a pesquisadora e as
participantes; um corpus de produção textual realizado pelas participantes do projeto e os
registros do diário de campo; bem como o reconhecimento da leitura literária como direito.
Como diz Antonio Candido, todo ser humano tem direito aos bens “que não podem ser
negados a ninguém" (CANDIDO, 2011, p. 175), e a literatura é um desses direitos, manifestado
com a leitura. Porque ler é um ato de humanização3; uma prática de reflexão sobre a existência
e essência do próprio ser humano que atende aspectos cognitivos, emocionais, sentimentais,
imaginativos e fantasiosos.
O desprendimento no ato de ler também provoca reflexões sobre a vida, sobre as
relações sociais e sobre cada ser dentro do contexto social. Pode-se pensar que o prazer de se
tornar leitora antecipa qualquer interesse de barganha, de cumprimento de pena dado pela lei
através da remição pela leitura. O prazer de ler deve ser desenvolvido antes de prováveis
recompensas materializáveis.
É essencial desenvolver o gosto pela leitura para o enfrentamento das condições
precárias de um contexto não leitor. Pensar a prática de remição pela leitura na prisão está para
além da legislação, é preciso entender a leitura como formação de imaginário livre.
Um dos graves problemas do Brasil é a formação de leitoras; ainda é precária o acesso
aos livros como condição para a criação do hábito de leitura; é raríssima a promoção de
atividades de incentivo à leitura (saraus, encontros com autores, clubes de leitura, feiras
literárias) que contemple a ampla população do país. Essa situação se agrava mais quando se
trata de grupos específicos, como é o caso do universo do sistema prisional.
A nossa pesquisa pretende evidenciar, nos contextos éticos e políticos das lutas pelos
direitos educacional e social, o papel de direito à leitura enquanto formação e prazer. Parte-se,
3

O processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a
aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos
problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres humanos, o cultivo do
humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos
e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 2011, p. 182)
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inicialmente, de questionamentos como: Quais as dimensões ou especificações de leitura
prazerosa? Qual a contribuição do Projeto Didático Leitura Prazerosa para o encontro das
mulheres com os textos literários? Qual a contribuição que as narrativas (auto)biográficas de
mulheres encarceradas podem dar ao conceito e à aplicabilidade da leitura prazerosa para a
formação de leitoras?
De acordo ao Levantamento Nacional de Informações Penitenciária – INFOPEN,
realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), no período de julho a dezembro
de 2019, o Brasil tinha aprisionado 748.009 pessoas, em 1.435 unidades prisionais. O
documento do DEPEN (2020a) informa que 57,4% das unidades prisionais do Brasil possuem
bibliotecas; porém é difícil estimar o nível de organização das bibliotecas; a qualidade e
abrangência dos acervos; quem é responsável pelo seu funcionamento e acessibilidade aos
livros. Sobre o acervo são registradas 1,2 milhão de obras literárias, que circulam nas unidades
prisionais do país (DEPEN, 2020d).
É informado que 26.826 pessoas presas integram projetos com direito à remição da pena
pela leitura, amparadas pela Nota Técnica n.º 1/2020 – Nota Técnica Remição de Pena pela
Leitura, que apresenta orientação nacional para fins de padronização da remição de pena pela
leitura (DEPEN, 2020c). Porém, ainda não há registro sobre o real alcance das atividades de
leitura na prisão, para além da remição da pena.
O fato de apenas 3,5% da população carcerária participar de projetos de leitura e escrita,
para fins de remição de pena pelo estudo, no ano de 2019, evidencia a necessidade de maiores
incentivos públicos para essas atividades educacionais, bem como pessoas responsáveis pela
sua gestão.
É possível que esta assistência tenha diminuído devido à pandemia do COVID-19, pois
o DEPEN, no início da pandemia, sugeriu aos gestores prisionais das unidades federativas a
adoção de medidas preventivas (Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020), no intuito de
evitar aglomerações e/ou aproximação entre os presos. Como forma de evitar a propagação do
COVID-19 no sistema prisional, foi proposta a suspensão, ou redução das atividades
educacionais, laborais, de assistência religiosa e outras.
É importante refletir sobre a leitura, a educação e as políticas educacionais, em especial
a educação em prisões, pois elas não se limitam ao Brasil. Elas sofrem as influências do
contexto transnacional. Precisamos de novas narrativas sobre a educação para validar e articular
o que vem sendo desenvolvido como prática pedagógica nas escolas das prisões; em especial,
o uso da leitura como política de remição de pena. Precisamos de uma análise crítica sobre a
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leitura e um discurso não utilitarista do ato de ler. Precisamos conceituar a leitura prazerosa
para ela não ser equivocadamente utilitária.
A pesquisa partiu do pressuposto de que a experiência da leitura prazerosa é cabível em
contexto de restrição e privação de liberdade, assim como é possível estendê-la para mulheres
encarceradas com pouca ou nenhuma escolaridade.
É importante colocar as mulheres encarceradas em visibilidade porque pouco,
efetivamente, se sabe sobre quem são as mulheres encarceradas, se leem e o que leem, bem
como, se se efetiva a política de execução penal e de educação para esta parcela da população
carcerária. Assim, compreende-se que mulheres encarceradas são um grupo vulnerável, com
necessidades e exigências específicas. A pesquisa protagoniza as mulheres encarceradas em
Feira de Santana, com a escuta das suas narrativas (auto)biográficas e as suas produções
textuais.
Quanto a sua originalidade, pode-se dizer que a pesquisa é inédita, tomando por base as
produções acadêmicas stricto sensu apresentadas, anteriormente, no mapeamento realizado. Em
nenhum estudo se encontra a conceituação de leitura prazerosa; nenhum trata de um conceito
capaz de despertar o interesse leitor, a imaginação literária, a instigação ao livre pensamento a
partir do imaginário; ou do uso da linguagem como elemento constituinte do sujeito que pensa,
elabora, reelabora os seus conceitos, bem como pessoas que refletem sobre o meio em que
vivem, com capacidade criativa, em toda a complexidade que esta pesquisa apresenta.
Em linhas gerais, a tese foi assim dividida ou estruturada:
O capítulo 1, A prisão: dilemas, conceitos e encarceramento de mulheres, busca uma
contextualização mais geral do universo prisional, envolvendo os dilemas e conceitos de prisão;
traz um brevíssimo histórico sobre o encarceramento de mulheres brasileiras, o que permite
situar em perspectiva o locus pesquisa, a ser apresentado no próximo capítulo.
O capítulo 2, Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS): contexto, evidencia os
pedidos históricos para a construção do presídio; a estrutura física do CPFS; a composição da
equipe funcional; os agentes penitenciários, sua função e as condições de trabalho; a população
prisional do CPFS; a situação dos presos no CPFS; a visita e a visita íntima; gênero e o exercício
da sexualidade das mulheres; assistência à saúde; atividades educacionais e laborativas da
população presa; as mulheres encarceradas segundo os jornais.
O capítulo 3, Uma conceituação interpretativa de leitura prazerosa, traz uma
fundamentação teórica ao arcabouço conceitual de leitura prazerosa baseada principalmente nos
estudos de Durand, 2019, 1997; Bachelard, 1998, 1990a, b, c, 1993, 1994, 1988; Petit 2021,
2019, 2013, e nas reflexões de Santos, 2019, 2005; Barthes, 1993; Proust, 1991. Explicita o que
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nos leva a uma conceituação sobre leitura prazerosa. E, distingue, para efeito de análise, os
elementos da leitura prazerosa, a saber: inteirar-se do mundo; o elo entre o sonho e o sentido; o
elo entre a imagem e a imaginação; o elo entre a fruição e a existência. Esclareceremos o porquê
da escolha da literatura de Clarice Lispector no contextos de restrição e privação de liberdade,
uma escritora tida pela crítica especializada como das mais importantes do Brasil, por seu texto
instigante, reflexivo, intuitivo e com grande sensibilidade para expressar aspectos relevantes da
condição social e existencial feminina. Abre-se, dessa forma, um campo reflexivo para melhor
situar criticamente o “Projeto Didático”, que é tomado como um dispositivo de análise no
contexto metodológico da pesquisa.
O capítulo 4, O “Projeto Didático” como caminho percorrido, é baseado na
abordagem (auto)biográfica, através do diário de campo, e do Projeto Didático Leitura
Prazerosa desenvolvido a partir de textos literários de Clarice Lispector. Discute o projeto
didático como dispositivo da pesquisa; fala sobre o olhar enigmático na coleta de dados, e sobre
as possibilidades de interpretação; traz apresentação de quinze mulheres encarceradas que, a
partir das suas narrativas (auto)biográficas, subsidiam as reflexões sobre leitura prazerosa para
a formação de leitoras. Encontram-se descritos os primeiros contatos e o convívio com as
mulheres encarceradas, a manifestação prática dos elementos constitutivos da leitura prazerosa.
No capítulo 5, A perigosa aventura de escrever textos literários, busca-se apresentar
e analisar a produção textual ipsis litteris das colaboradoras da pesquisa, chamando atenção
para a capacidade de produção das mulheres encarceradas a partir da leitura prazerosa.
Nas Considerações finais: Abertura e diálogos outros, retomamos aspectos
importantes discutidos aos longo dos capítulos. Indica qual é a tese defendida, e identifica
possíveis diálogos outros com autoridades baseados na complexidade dos processos da leitura
no ambiente prisional, nas questões práticas do projeto didático, no processo cultural da leitura.
Observa-se, por fim, que esta tese busca, através de fato e aspectos interligados, trazer
à luz da reflexão acadêmica questões consideradas relevantes em relação ao sistema prisional
brasileiro, sobretudo no campo educacional e sociocultural. A pesquisa parte de contextos
factuais e reflexivos mais gerais, para então direcionar seu foco para o sistema carcerário de
Feira de Santana, tendo o universo prisional feminino como base de análise e reflexão,
considerando a prática da chamada “leitura prazerosa” uma importante ferramenta de formação
e conscientização da população carcerária feminina.
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1 A PRISÃO: DILEMAS, CONCEITOS E ENCARCERAMENTO DE MULHERES

Na prisão, nossos corpos, no seu movimento, estão naturalmente subordinados à
natureza de uma ordem legal, legislada, e a ela obedecem: provocam o aparecimento de várias
fantasias, pelo fluxo de pensamento e de percepções ligadas à imagem de regeneração pelos
atos maléficos cometidos, e a partir dela uma ressocialização e reintegração na sociedade que
antes de expiar a nossa culpabilidade não lhes darão à atenção necessária.
Quando essas visões fantásticas afligem a mente do preso, saibam que elas não proveem
da legislação, mas de um divisão social de classe que não permite que se cumpra em sua
inteireza o direito à liberdade; e que paralelo a essa condição estar a prisão se nutrindo da
reincidência dos delitos cometidos, iludindo o pensamento do preso, que ora se torna egresso
sem as ferramentas necessárias para a vivência com dignidade.

1.1 Dilemas e Conceitos de prisão

A disciplinaridade acenada pela instituição prisão, com eficácia na solução de
problemas sociais, a partir do século XVII; chega ao século XXI, com o encarceramento em
massa; revelando-se, cada vez mais, impotente para exercitar práticas de controle eficazes, no
confronto com as novas subjetividades do trabalho; inadequada com relação às novas formas
de produção; e sem condições aparentes de superar as inconformidades, nos processos de
transformação, da produção.
Assim, como aconteceu, entre os séculos XVII e XVIII, à necessidade de mudança de
dilacerar de forma teatral, os corpos dos pobres, prostitutas, vagabundos, criminosos e
alcoólatras, e lhes impulsionar uma nova moral, e uma nova subjetividade, para aceitação dos
regulamentos de recuperação; disciplinamento, e normalização capitalista, para sua força de
trabalho; porque se compreende que os miseráveis são passíveis de construir uma massa de
sujeitos úteis para as nascentes tecnologias.
E, se consolida na primeira metade do século XX [...] “materializando-se no regime
econômico da fábrica, no modelo social do Welfare State e no paradigma penal do cárcere
“correcional” [...] (DE GIORGI, 2017, p. 27), “a prisão se torna uma espécie de observatório
permanente que permite, distribuir as variedades do vício ou da fraqueza.” [...] (FOUCAULT,
2016, p. 125). Impõe-se ao indivíduo ações automáticas e não possibilita a reconstrução do
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sujeito para o pacto social, para a reintegração na sociedade. Mas, mantem o discurso da
reintegração, da ressocialização.
Contudo, hoje no século XXI, buscam-se novas estratégias punitivas; uma vez que a
produção material tende a ser superada, pela produção imaterial de bens; e já não cabe o modelo
de prisão existente (DE GIORGI, 2017). As tecnologias do disciplinamento não são mais um
instrumento eficaz de controle, mesmo com a política da Tolerância Zero, e as práticas de
discurso, que a acompanham, já se situam num contexto radicalmente mudado; marcado pela
crise e pelo progressivo abandono do grande projeto disciplinar da modernidade capitalista.
Razão que faz tantas vozes ecoarem sobre os dispositivos de controle; em especial o sistema
prisional, e seus desdobramentos.
Porém, as classes dominantes, ainda, insistem em controlar a força de trabalho, para
manterem seus status quo; então, continua a precarização do trabalho, do emprego, e, se
colocam os afrodescendentes, pobres desempregados, mendigos, nômades, e migrantes como
representantes das [...] “novas classes perigosas, “os condenados da metrópole”, contra quem
se mobilizam os dispositivos de controle, mas agora são empregadas estratégias diferentes de
nesse confronto. Trata-se, antes de tudo, de individualiza-los e separá-los das “classes
laboriosas”. [...] (DE GIORGI, 2017, p. 28).
A individualização é usada para neutralizar as classes perigosas e as técnicas de
prevenção do risco, “que articulam principalmente sob formas de vigilância, segregação urbana
e contenção carcerária” (DE GIORGI, 2017, p. 28). Uma vez em uso a individualização fica
mais fácil se concretizar o dispositivo de controle carcerário. Daí a prisão ocupa um espaço
privilegiado como aparelho administrativo do Estado que limita as expectativas subjetivas,
como expropriação de possibilidades, como negação do direito de circular livremente e exerce
controle sobre os corpos (DE GIORGI, 2017).
A prisão é um dos meio pelo qual as classes dominantes preservam as bases materiais e
imateriais da sua própria dominação; constitui a legitimação do controle do desvio, e impõe
uma ordem favorável à miserabilidade humana.
Para a classe dominante, a punição é um processo que requalifica os indivíduos, como
sujeitos de direitos (O pobre se torna criminoso; o criminoso se torna prisioneiro; e, enfim, o
prisioneiro se transforma em proletário (DE GIORGI, 2017, p. 45)). A proposição de
requalificação traz a ideia de perdão, para os presos que se comportam bem; que se adaptam às
regras impostas de vigilância e docilidade.
Para cumprimento das suas determinações, a prisão mantém afastada a população livre
do seu cotidiano. A todos é dado o conhecimento sobre a condenação e sua motivação; já a

28

execução da pena é desconhecida, pois se tem uma prática de distanciamento da sociedade sobre
o que acontece intramuros da prisão. Todos devem temer e se afastar do lugar perigoso, que
suga sua liberdade.
Desse modo, percebe-se a prisão, como Instituição coercitiva que tem institucionalizado
o poder de punir, de regulamentar, de disciplinar e de acompanhar a formação de um saber, dos
indivíduos.
No entanto, há falhas neste processo e o que se veem são rebeliões e a constituição de
um mundo paralelo de resistência, dentro da prisão; onde o indivíduo compõe forças para obter
novas significações, para punição de seu corpo (GARLAND, 2017; DE GIORGI, 2017;
FOUCAULT, 2016).
E uma das reações do Estado é o policiamento, com tolerância zero; programas breves
de estilo militar, para adolescentes problemáticos e “encarceramento de choque”, redução de
pena em troca de reconhecimento de culpa, e sentenças mínimas obrigatórias; dentre outras
medidas para aprisionar a miséria, através da regulamentação pelas forças da lei, e ordem (DE
GIORGI, 2017; WACQUANT, 2011).
A disseminação da política penal de tolerância zero leva a uma análise, feita por Garland
(2017) que chama a atenção para as relações e mudanças no controle do crime, nos modos de
sociabilidade da vida contemporânea; o que se chamou de “Cultura do Controle”. Ele tenta
demonstrar como o campo do controle do crime, e da justiça criminal, foi afetado pelas
mudanças na organização social das sociedades, em que opera; pelos problemas específicos de
ordem social, característicos daquela forma de organização social, e por adaptações políticas,
culturais e criminológicas que sobrevieram, em resposta àqueles problemas específicos.
Garland (2017) observa que, a partir dos anos de 1990, as políticas criminais assumiram
uma dimensão de severidade, na qual o Estado exerce papel primordial, compreendendo o que
intitula como a “Criminologia do Outro”; em evidente colocação do dito então ‘criminoso’;
como um inimigo, uma não-pessoa.
Portanto, o que se vê é o combate à Criminalidade sustentado pela miséria social da
maioria da população pobre, que vive oprimida pela onda punitiva. Combate que não é possível,
dada a criminalização da pobreza, do encarceramento em massa, pelos dispositivos de controle.
Os dispositivos de controle da sociedade contemporânea não podem ser referenciados
apenas às manutenções do mercado de trabalho, e às taxas de desemprego, para as novas
organizações punitivas; inscreve o universo dos modos de organização do trabalho, de governo,
de conflito de classe e de gestão da marginalidade social, entrando em cena uma nova
“moralidade”. Uma moralidade que se mostra severa para com os fenômenos de desvio e
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constitui um terreno fértil para as campanhas “da lei e da ordem”, promovidas pelas elites no
poder (DE GIORGI, 2017).
Trata-se hoje de colocar um grande público, admirando as proezas das elites e seus
“digital Influencers”; interiorizando valores, atitudes, e modelos de comportamento; tornando
assim os indivíduos responsáveis e consumidores confiáveis. Público temeroso de perder o seu
status de homem “livre”, vai aceitando a transição do Estado social, pelo Estado penal, abordada
por Wacquant (2011), como estratégia de “criminalização da miséria funcional pela imposição
da condição salarial precária e sub-remunerada”, que se desenvolve, ao mesmo tempo, com a
reformulação dos programas sociais, com sentido punitivo.
Em resumo, o direito de punir é concebido como um instrumento para gerir
diferencialmente as ilegalidades, diminuir os custos econômicos, as ausências das distribuições
dos bens sociais e econômicos produzidos por todos e usufruído por alguns. O direito de punir
é posto como uma defesa à sociedade. Em virtude disso cria-se dois aparatos de manutenção da
ordem: a polícia e a justiça que devem andar juntas como ações complementares de um mesmo
processo (FOUCAULT, 2016). Desse modo vão sendo construídas as prisões destinadas aos
condenados.
O Brasil, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, tem 1.435 unidades
prisionais. Essas unidades destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao
preso provisório; elas visam “proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado”; mas, como é possível com a superlotação e outras carências do
sistema prisional?
Dentre as unidades prisionais do Brasil, o Estado da Bahia tem 23 unidades: uma para
atendimento feminino (Conjunto Penal de Feminino) localizada na capital Salvador, e oito
unidades mistas: Conjunto Penal de Feira de Santana, Conjunto Penal de Valença, Conjunto
Penal de Teixeira de Freitas, Conjunto Penal de Itabuna, Conjunto Penal de Juazeiro, Conjunto
Penal de Paulo Afonso, Conjunto Penal de Jequié, Conjunto Penal de Advogado Nilton
Gonçalves – Vitória da Conquista. Quatorze unidades para homens. Está em processo de
implantação mais duas unidades: Conjunto Penal de Irecê e o Conjunto Penal de Brumado, no
site da SEAP – BA não consta informações sobre quem serão os abrigados.
Vê-se que aprisionamento de pessoas é um investimento solidificado. Percebe-se pelo
aumento da população prisional, em 224,49%, no Brasil, no período de 2000 a 2019 (BRASIL.
DEPEN, 2020 b). De acordo ao Levantamento Nacional de Informações Penitenciária –
INFOPEN realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), no período de julho
a dezembro de 2019, o Brasil tem aprisionado 748.009 pessoas, nos sistemas penitenciários;
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excluindo presos em delegacias e dispõe de 442.349 mil vagas distribuídas em 26 estados da
federação e no Distrito Federal; estima-se um déficit de 312.925 vagas. O levantamento
identifica que 362.547 pessoas estão aprisionadas, em regime fechado, no país.
O percentual de presos do sexo masculino (95,06%) é superior ao sexo feminino
(4,94%), no entanto o aprisionamento feminino tem crescido vertiginosamente no país nos
últimos anos. Os percentuais no estado da Bahia é um pouco maior que o nacional, no sexo
masculino é 97, 21% (14.687 presos) e menor quanto ao sexo feminino 2,79% (421 presas),
desde grupo, identificamos os custodiados em Feira de Santana4, do sexo masculino 96,88%
(1.832 presos) e do sexo feminino 3,12% (59 presas).
E, na próxima seção veremos o encarceramento feminino: motivação histórica, quem
são as mulheres encarceradas, crimes cometidos.

1.2 Encarceramento de mulheres

Historicamente no Brasil, um dos objetivos do encarceramento de mulheres era inculcar
sentimentos femininos, e orgulho doméstico. A edificação de instituições prisionais femininas
implica verificar para quem tais instituições eram destinadas, e o papel que deveriam cumprir
intra e extramuros. Partindo do pressuposto de que a instituição cria o institucionalizado e viceversa; uma vez que ela delimita quem são os que a comporão, e de que forma esses devem
reagir e interagir com os limites impostos (ANGOTTI, 2018), pelas normas gerais do mundo
patriarcal e de classe.
Os delitos que conduzem à prisão, por mais diferentes que sejam, eles sintetizam em
todos os níveis — de todas as mulheres, às presidiárias — a transgressão estabelecida. Estar
presa, para todas as mulheres, significa ter deveres e proibições específicas, pelo fato de serem
mulheres. São levadas as prisões se a sua culpa for ética.
No estudo de Angotti (2018), que esboça o histórico das penitenciárias femininas
brasileiras fazendo alusão a Lemos de Brito (1942), que traça os estereótipos das “mulheres
delinquentes”; a mulher honesta e de boa família; as prostituídas; as ladras reincidentes e as
contagiadas; é possível identificar uma “escala de criminosas”; para ele deixar essas mulheres
juntas causaria “promiscuidade”; o contágio da pura pela impura; da recuperável pela
irrecuperável; deviam-se ter critérios de separação, segundo as diferentes classes sociais; as

4

Os dados sobre Feira de Santana aparecem, também, quando se trata da população prisional do CPFS.
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diferentes índoles; e/ou de condenadas, e processadas. As mulheres vivenciavam uma situação
de dupla insegurança social: marcadas pela condição social e pelo estigma do delito cometido.
Pois, a criminalidade feminina, no Anuário de 1943, é atribuída "à miséria social, como
fator preponderante. Era necessário melhorar o nível de vida da população e higienizar5 a classe
baixa, antro da degenerescência, pois assim se evitaria a criminalidade” (ANGOTTI, 2018, p.
104). Não se toma, aqui, a higienização como uma solução. Mas, um construir contínuo de
novos significados sociais e culturais, para o ser mulher.
Ainda, em seu estudo, Angotti (2018) menciona Hilda Macedo que salienta as mulheres
que cometem crimes “(...) são, em geral, vítimas da miséria; da miséria moral, da miséria
econômica, da miséria eugênica, da miséria pedagógica” (MACEDO, 1953, p. 287 apud
ANGOTTI, 2018, p. 118). Não se trata tão somente da miséria, mas da insegurança social que
vem acompanhada pelos denotativos de invisibilidades das necessidades essenciais e
existenciais do ser mulher na sociedade patriarcal ocidental, e brasileira.
O desafio é visibiliza-las dando condições de segurança social. Pois, a insegurança
social das mulheres começa, desde o momento em que são invisibilizadas no sistema prisional;
e essa invisibilidade é grande e comprometedora.
O fato acontece por várias razões e dentre elas estão a imagem que se tem sobre a
mulher: ser frágil e virtuoso; a falta de uma política pública específica para o atendimento das
características, que lhes são peculiares: cuidados ginecológicos; cuidados de pré-natais; e póspartos; e as dificuldades de adaptação ao sistema prisional devido às demandas próprias do ser
mulher (BRASIL, 2017). E, também, o direito a maternagem e as roupas adequadas as estações
do ano.
Outro grande desafio, para o sistema prisional brasileiro observar é: o aumento de
grávidas na prisão. Os presídios não estão preparados para o período gestacional, e a estada do
bebê, enquanto for amamentado. A desproteção fornecida pelo Estado traz à tona o paradoxo
do princípio da universalidade garantido a “todos” os indivíduos, o direito à assistências; no
caso específico à saúde. Para saber quais os impactos da violência institucional de gênero,
provocados nas mulheres encarceradas, é necessário ter-se na trama de rede de proteção social,
que as envolvem e/ou as excluem.

5

Em versão contemporânea somos influenciados pelas ideias norte-americanas, a da tolerância zero, que centra a
teoria da vidraça quebrada, escrita em 1982 por James Q. Wilson e George Kelling que defendem uma política
higienista nas cidades, por meio das instituições policial e penitenciária, é possível conter as desordens geradas
pelo desemprego em massa, pela imposição do trabalho assalariado precário e pela retração da proteção social,
restabelecendo uma verdadeira ditadura sobre os pobres (WACQUANT, 2011, 2019).
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As mulheres “desviantes” e, consequentemente, encarceradas; não são ouvidas, nem
tomadas, como referências para os próprios questionamentos, que a sociedade faz sobre si; suas
normas e processos de mudanças. Mas, é preciso uma nova articulação e um novo olhar para
essas pessoas; pois a sociedade tem presenciado um crescimento alarmante de mulheres
encarceradas nas últimas décadas.
Hoje, a luta é para que a mulher seja pessoa de direito e dignidade no espaço da prisão
e da vida; que se tenham políticas públicas inclusivas, que lhes assegurem direitos e garantias
assistenciais, antes de chegarem ao encarceramento.
São necessárias respostas sensíveis, consistentes e coordenadas, que deem
direcionamento à população, assegurado pela existência de políticas públicas sociais (saúde,
educação, assistência social).
Muitas mulheres, jovens, e em idade economicamente ativa, com formação educacional,
que não lhes garantem uma participação no espaço público, com êxito profissional, acabam no
emaranhado da insegurança social, amargando a prisão. É comum, terem baixa escolaridade, e
desempenharem trabalhos socialmente desvalorizados, da informalidade; entre os mais
corriqueiros: os trabalhos domésticos, e de limpeza em geral; bem como os serviços de estética
e beleza (manicure, cabelereira), “ambulantes” que normalmente têm baixos salários e cujo
trabalho exige pouca formação. Profissões e/ou ocupações “de prestígio” não fazem, portanto,
parte da realidade das mulheres levadas para a prisão (raros são os casos).
O entendimento, aqui, é de que as mulheres encarceradas estão expostas aos riscos
sociais ocasionados pelo esvaziamento do papel do “Estado social”, que se traduz na ausência
de políticas públicas sociais, e o empobrecimento da população tem contribuído para ampliação
da violência, dos “desvios”.
Mas reconhecemos que, a mulher não é só vítima, ela também comete violação. Uma
violação da mulher, em Feira de Santana, às regras de conduta, é a tentativa frequente de entrada
no Conjunto Penal de Feira de Santana, com drogas nas partes íntimas, em dias de visitas.
Geralmente, (elas) confessam que as drogas estão sendo levadas para pessoas de suas relações
afetivas. Então, seu relacionamento conjugal, filial ou maternal, com os homens, está na base
da transgressão. Existem dois tipos de mulheres ligadas às drogas: Mulheres que cometem
crimes ao lado de seus homens, e são detidas e encarceradas junto com eles. Não existem
quadrilhas de mulheres traficantes de drogas; por outro lado, em quase todas as quadrilhas de
homens, há uma, ou outra mulher; há também as que assumem a chefia a partir da ausência do
homem líder. Assim, as mulheres com relação ao narcotráfico não funcionam sozinhas; mesmo

33

quando dizem ter autonomia no negócio; elas sempre agem ao lado dos homens que as criam e
as usam.
Há também as que assumem práticas de crimes diversos, e estão em cumprimento de
pena, ou aguardando decisão judicial. De tal modo, por amor, muitas mulheres transgridem a
norma, quase sem perceberem. Em outros casos, as mulheres tomam a iniciativa, e cometem
crimes, para obterem dinheiro, ou bens, para garantir seu estado civil.
As mulheres cometem crimes em extensão menor do que são vítimas. Essa relação
agressora-vítima é expressa em duas evidências diferentes. Por um lado, nas prisões a
porcentagem de mulheres é muito inferior à de homens. Por outro lado, existe uma relação entre
crimes cometidos por homens e o sexo das vítimas; entre eles, uma percentagem significativa
é de crimes cometidos contra mulheres, especialmente os eróticos - chamados de "sexuais",
importunação sexual6 (em 2019, foram registrado 8.068 casos no Brasil, uma taxa de cerca de
6,6 vítimas para cada 100 mil habitantes (BRASIL. IPEA, 2020c), estupro (12.104 = 2% - jul.
a dez./2019) e estupro de vulnerável (16.930 = 2,8%- jul. a dez./2019) (DEPEN/INFOPEN,
2020 b), feminicídios (1.326 vítimas em 20197) e todos os tipos de ataques violentos de
espancamentos e ferimentos. Fenômenos inversos não ocorrem, salvo raríssimas exceções.
Quanto à quantidade de incidência por tipo penal, total por categoria, foram 34.365
cometidas por mulheres e 954.898 por homens. A maioria das mulheres estão presas por tráfico
de drogas (17.506 incidências, 50,94%), seguida de casos contra o patrimônio 9.114 (26,52%),
contra pessoa 4.617 (13,44%), legislação específica (outros) 1.452 (4,23%), contra a dignidade
sexual 60 (0,17%), contra a paz pública 35 (0,1%) (DEPEN/INFOPEN, 2020 b). A situação das
colaboradoras desta pesquisa não fogem à regra nacional, mesmo as que têm mais de um crime,
ainda assim o tráfico de drogas é maioria (6), assassinato (4), latrocínio (2), uso de documento
falso e de estelionato (1), posse ilegal de armas (1), omissão de estupro de vulnerável (1).
Para localizar a situação do espaço prisional das colaboradoras desta pesquisa, no
próximo capítulo o Conjunto Penal de Feira de Santana – CPFS será contextualizado.

Crime imputado a quem “pratica contra outra pessoa e sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Um exemplo são os casos de assédio no transporte coletivo. Incluído
no Código Penal em 2018.
7
66,6% eram negras, 56,2% tinham entre 20 a 39 anos, 89,9% foram mortas por companheiro ou ex-companheiro.
O tipo de arma mais utilizada para tirar suas vidas é a arma branca (como faca). Em 2019, 53,6% foram mortas
com a utilização de arma branca, 26,9% com armas de fogo e 19,5% por outros meios (como agressão física e
asfixia mecânica). Observou-se ainda que 58,9% dos feminicídios ocorreram em casa. Fonte: Fórum Brasileiro de
Segurança Pública. 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
6
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2 CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA (CPFS): CONTEXTO

Em linhas gerais, quando ocorre um delito a sociedade espera que seu autor vá para a
prisão. O delito entendido, como o fato típico, antijurídico, e culpável. E a prisão, como
cerceamento da liberdade de locomoção do indivíduo, a partir do ius puniendi do Estado.
O delito e a prisão se tornam, cada vez mais frequentes na sociedade. E a sociedade, em
certa medida, entende que a prisão dos “desviantes” é a solução dos problemas de insegurança
social ocasionada pela ausência do Estado; e esse pensamento tem gerado o aprisionamento de
grande contingente de pessoas.
Em quase todas as cidades de grande e médio porte, no território brasileiro, têm uma
prisão. A cidade de Feira de Santana faz parte dessa realidade, tendo um conjunto penal, que
custodia homens e mulheres. O interesse neste capítulo é falar do contexto do Conjunto Penal
de Feira de Santana.

2.1 Histórico do Conjunto Penal de Feira de Santana

Como surgiu o Conjunto Penal de Feira de Santana?
Com a reordenação espacial feirense, que denotava o desenvolvimento urbano, a partir
de 1950; a Cadeia Pública de Feira de Santana passa a ser questionada, sua posição dentro do
espaço urbano central, e é solicitada a sua retirada do local que ocupava, para a periferia da
cidade; e dentre os motivos destacam-se: o tratamento dado aos presos, a lógica
desenvolvimentista, e a negação de conflito social.
O Jornal Folha do Norte, ano 43, n. 2301, 15 ago. 1953, p. 4, publicou na coluna “Fatos
da Semana”: “Os presos estão passando fome. [...] Quem passa pela Rua da Cadeia, tem pena
em vê-los braços estendidos nas grades, como verdadeiros animais, gritando: FOME, FOME,
FOME! [...]. A ideia de isolamento dos presos, com o mundo exterior, era maculada, pois quem
passava na rua via, e ouvia os pedidos de complacências dos encarcerados; o que gerava
sentimentos contraditórios à população: indignação, repulsa, ideia de isolamento, em espaço
menos citadino, para os presos; medos e insegurança.
Alguns setores da sociedade buscaram, junto às autoridades governamentais, retirar a
Cadeia do centro da cidade. [...] “em 1963, foi discutida na Câmara Municipal a solicitação da
construção de uma Colônia de Correção, fora do perímetro urbano da cidade, e a transformação
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da Cadeia, no centro dos serviços policiais.”8 [...] (OLIVEIRA, 2008, p. 175). Entretanto, nada
foi alterado.
O pedido de mudança da Cadeia Pública, do centro da cidade, era uma constante, a
exemplo: em 1968, a Associação Comercial de Feira de Santana solicitou, através de ofício ao
deputado estadual Oscar Marques, a construção de prédios apropriados, para a localização dos
serviços policiais, e da Cadeia Pública9; houve a reforma do Prédio em 1969, permanecendo a
Cadeia no mesmo local. Como as solicitações não foram atendidas, a contento; mantiveram-se
nos jornais as reclamações sobre a permanência da Cadeia no, centro da cidade 10. Em 1978, o
Jornal Folha do Norte publica sobre as condições de funcionamento da cadeia; a superlotação,
a ausência de instalações sanitárias compatíveis com a dignidade humana, e a total falta de
assistência médica; a ofensa causada à cidade, pela manutenção do espaço no centro.
O anúncio da construção do Presídio foi feito em 21 de julho de 1978 pelo secretário de
Justiça do Estado, cujo prazo de conclusão, inicialmente seria para outubro daquele mesmo ano,
porém, a primeira etapa das duas previstas, só foi entregue em 23 de novembro de 1979.
(MATOS, 2021)
O processo de construção de “Colônia de Correção” foi longo, e a consolidação do
pedido, deu-se com a construção do Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS), ou Presídio
Regional de Feira de Santana, que tem origem na Lei Delegada nº 19 de 06 de abril de 1981,
que dispõe acerca de sua criação e funcionamento. A primeira etapa inaugurada em 12 de
fevereiro de 1982, inicialmente contando com 01 pavilhão com capacidade para 46 presos.
A Cadeia Pública continuou no cerne da cidade, até a construção do Presídio Regional
de Feira de Santana. “Embora a permanência da cadeia no centro “envergonhasse a cidade”,
paradoxalmente, a sua presença se constituía numa representação do exercício do poder e da
punição que se impunha àqueles que desafiavam a ordem, tendo, por conseguinte, um efeito
moralizador”. (OLIVEIRA, 2008, p. 179). Desde 1982, o prédio da então Cadeia Pública abriga
a Câmara de Vereadores; conhecida como Casa da Cidadania.
A segunda etapa da construção foi concluída em agosto de 1989, que passou a
contemplar uma estrutura capaz de abrigar 352 internos, num total de 08 pavilhões, sendo um

CMFS: Arquivo Altamir Alves Lopes. Caixa de Indicação e Pareceres. 1948 – 1973. Indicação 24/63.
ACFS. Coletânea de Correspondências Enviadas e Recebidas. Ofício nº 163/68.
10
PANORAMA. Folha do Norte, n. 3143, 12 jul. 1969. p. 1; PRESÍDIO de Feira vai sair. Folha do Norte, ano
66, n. 3625, 1º out. 1976. CADEIA. Folha do Norte, ano 67, n. 3791, 1 – 02 maio 1977. p. 2. A CADEIA. Feira
Hoje, ano 6, n. 592, 6 abr. 1976. p. 2. CADEIA. Folha do Norte, ano 68, n. 3995, 10 jan. 1978).
8
9
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deles exclusivamente para as mulheres, uma inovação no Sistema Penitenciário Local.
(MATOS, 2021)
A partir de 18 de outubro de 2012, o Conjunto Penal de Feira de Santana passa por mais
uma ampliação visando adequações e aprimoramentos, passando a comportar 608 internos. E,
em 16 de outubro de 2015, cumprindo metas da SEAP, concluiu-se mais uma etapa de
ampliação, com um mini presídio (com capacidade para cerca de 600 detentos) e um refeitório
para agentes penitenciários. Com essa inauguração o Conjunto Penal de Feira de Santana
atingiu a capacidade atual de custódia, 1.356 presos, de ambos os sexos, dos regimes fechado,
semiaberto e presos provisórios, das Comarcas relacionadas no Provimento da Corregedoria
Geral de Justiça nº 04/2017, configurando-se na maior unidade prisional do interior do Estado
da Bahia. (MATOS, 2021; SANTOS, 2014; OLIVEIRA, 2001; PROVIMENTO 2017)

2.2 Estrutura física e equipe funcional do CPFS

O conjunto arquitetônico do Conjunto Penal de Feira de Santana é composto de treze
pavilhões: onze pavilhões masculinos: no pavilhão um, ficam os presos que trabalham e
estudam; nos pavilhões dois, três e quatro, os provisórios; o pavilhão cinco, os idosos e gays;
os pavilhões seis e sete, os que estão em regime semiaberto; os pavilhões oito, nove, dez e
onze, os condenados em regime fechado; um pavilhão feminino; um mini presídio (onde fica
os presos novatos em observação; disciplina; seguro); um canil. Tem, ainda, um prédio
administrativo; dois alojamentos (um masculino e um feminino) para os agentes penitenciários;
um hospital; sala de costura; almoxarifado, guaritas; um refeitório; salas de aulas e biblioteca
no espaço masculino; salas de aulas no pavilhão feminino; berçário.
Anexo ao pavilhão feminino, tem o berçário, com capacidade para seis bebês e mães,
mobiliado com berços, camas, cômodas, sofá, brinquedos e banheiro privativo. O espaço,
quando inaugurado em 08 de maio de 2017, atendeu de imediato, a seis internas que estavam
recém-paridas. E, de julho a dezembro de 2019, uma criança e mãe.
A Escola no Pavilhão Feminino do Conjunto Penal de Feira de Santana, inaugurada na
mesma data do berçário, possui quatro salas, cada uma com capacidade para 20 mulheres
encarceradas. A estrutura funciona nos três turnos, as aulas são realizadas de segunda-feira a
sexta-feira, exceto na quinta-feira por se tratar do dia de visita, são duas horas de aulas. São
oferecidos o ensino fundamental, o ensino médio, reforço escolar e cursos voltados para o
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A partir dessa data as mulheres encarceradas passam
a ter a assistência educacional assegurada (vinte e oito anos depois da construção do pavilhão
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para a presença das mesmas no CPFS), após insistentes apelos da Sociedade Civil e da Pastoral
Carcerária da Igreja Católica. [...] “A construção foi feita pelo Colégio Estadual Paulo VI, com
ajuda de professores, funcionários, e colaboradores; além de cerca de 30 presos do sexo
masculino; que voluntariamente atuaram nas obras durante 01 (hum) ano.” [...] (CRUZ, 2018,
p. 17)
Atrelada à estrutura física do complexo prisional e com autonomia de gestão, existe a
Companhia Independente de Policiamento de Guarda de Feira de Santana (CIPGd/FSa),
unidade da Polícia Militar, vinculada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), que
é responsável pela segurança perimetral do Conjunto Penal, bem como pelas escoltas policiais
externas ao Presídio (MATOS, 2021).
O conjunto arquitetônico foi projetado para o regime fechado. Mas, existem dois
pavilhões destinados aos presos do regime semiaberto, apesar da arquitetura destes espaços
não atenderem plenamente ao disposto na Lei de Execução Penal, relativo ao referido regime;
garantindo apenas a separação dos demais presos em regime fechado.
Porém, em algumas situações, por falta de espaço, entre eles há presos do regime
fechado no semiaberto. Uma proposta aventada é colocar o preso do regime semiaberto em
prisão domiciliar; para tirar essas pessoas do contato das facções criminosas; na tentativa de
interromper o processo de crescimento do crime organizado, dentro na unidade prisional.
A equipe funcional é composta por: um diretor, um vice-diretor, um coordenador da
Coordenação Setorial de Integração Social – Trabalho, um coordenador da Coordenação
Setorial de Integração Social – Educação; uma coordenação do pavilhão feminino; uma
coordenação dos pavilhões masculinos; uma coordenação de segurança; uma coordenação do
mini presídio; um conselho disciplinar; uma assessoria de planejamento e gestão; uma
coordenação de acompanhamento biopsicossocial dos internos; uma coordenação da educação;
uma coordenação do canil, agentes administrativos; agentes de segurança; funcionários do setor
de saúde; assistentes sociais; agentes penitenciários.
Baseada nas observações desenvolvidas durante o período de julho a dezembro de 2019,
podemos dizer que a equipe funcional do Conjunto Penal de Feira de Santana – CPFS
desempenha um ótimo trabalho no exercício das suas funções, dada as condições materiais
existentes e a quantidade efetiva de agentes penitenciários para o número de presos.
Observamos, também, que a equipe funcional do CPFS está consciente que, a Lei de
Execução Penal Brasileira (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984), mesmo sendo uma das mais
completas existentes no mundo, infelizmente não é praticada em sua inteireza. Apesar de
constar no “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.” E, no “Art. 25. A assistência ao egresso consiste: I - na orientação e apoio para
reintegrá-lo à vida em liberdade”; o Estado prefere tratar as penas, apenas como um meio de
castigar o indivíduo pelo delito realizado.
E, há controvérsias jurídicas quanto a integração social, a ressocialização, pois
infelizmente está não tem produzido os resultados almejados, ocasionando assim a crise que se
encontra o sistema prisional, em especial quanto à reincidência dos egressos.
Mas, o CPFS através da COSIS (Coordenação Setorial de Integração Social), atento a
Política Nacional de Trabalho no Âmbito do Sistema Prisional – PNAT, já tem firmado algumas
parcerias empresariais, com vista à contratação de mão de obra formada por pessoas presas e
egressas do sistema prisional. O trabalho é considerado um dos principais pilares da
ressocialização e desempenha um papel importante no senso de identidade, autonomia e
amadurecimento e ainda contribui para o desenvolvimento pessoal e coletivo. O trabalho traz
de volta a dignidade, resgata a autoestima e dá condições para subsistência pessoal e de sua
família.
O CPFS preocupa-se com o cumprimento com o direito à educação, mas o número de
agentes penitenciários não é suficiente para permitir a participação de todos em sala de aula. A
parceria com o Colégio Estadual Paulo VI é encaminhada com êxito.
O CPFS, está em processo de elaboração do Projeto Parceria CPFS com a sociedade
civil, visa disciplinar suas ações e das parceiras no interior da Unidade. Além, de agregar
valores para desencadear e manter o processo de ressocialização, reintegração e
acompanhamentos dos egressos da unidade penal.
Neste Projeto, é preciso dar visibilidade às mulheres, como sujeitos, protagonistas da
história da humanidade; e o entendimento de que qualquer ser humano está propenso às ações
delituosas; independente de gênero. O exercício pretendido aqui reforça a grande ênfase, em
campos transversais, e a necessidade de pensar em agendamento de políticas públicas e difusão
científica acima de um eixo restrito e disciplinar.
Ao longo dos anos, comprovou-se a ineficácia em estudar normas de forma engessada,
positivada e rígida, sem se considerarem os contextos dos sujeitos; no Projeto, a maternagem
das mulheres encarceradas deve emergir, como um ponto de discussão, para se proporem
políticas públicas que contemplem, mãe e filhos. A educação delas deve ser considerada
essencial, pois são as responsáveis direta da formação dos filhos.
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2.3 Os agentes penitenciários (as)11: função e as condições de trabalho
Os agentes penitenciários12 são trabalhadores que asseguram o êxito do sistema
prisional. Eles velam pelo bem estar do cárcere, cumprem uma rotina carregada de emoções e
dores, de silêncio e ecos; mas permitem que a sociedade respire em paz, sem conhecê-los, e
muito menos, reconhecê-los.
Os agentes penitenciários (passa a ser policial penal a partir da Emenda Constitucional
nº 104/2019, criou a Polícia Penal; na Bahia os profissionais aguardam a regulamentação da
profissão) são trabalhadores aos quais é imposta uma rotina cruel em face ao sucateamento do
Sistema Prisional. (Agente Penitenciário, setembro/2021)
O papel dos agentes penitenciários está, dentre outros de alta periculosidade; sendo de
grande importância na garantia do funcionamento do sistema prisional; por lidarem
diretamente, tanto com a população carcerária, setor burocrático; quanto transitarem entre as
vias e o meio social; responsáveis pela custódia e integridade, tanto própria; quanto do
custodiado; tanto quanto da população, que o cerca.
Ao mesmo tempo, é um grupo profissional que desperta pouco interesse; sendo alvo da
atenção apenas, quando algo sai errado; trabalhando o tempo todo em instituições fechadas; de
alta complexidade, cujas atividades se configuram nas especificidades de uma Instituição cheia
de protocolos, Instituição de controles e vigilância típicas dos protocolos necessários ao seu
funcionamento. (Agente Penitenciário, setembro/2019)
O trabalho dos agentes segue uma rotina sempre sincronizada, demandando confiança,
atenção, autocontrole, capacidade, iniciativa, e muito sangue frio; dentre outras qualidades,
estando constantemente expostos a situações de perigo, ameaças, violência e trabalhando sob
pressão; expostos a risco de morte, sofrendo preconceitos.
Eles precisam trabalhar em equipe, demonstrar atenção, autocontrole, pro atividade,
iniciativa, e capacidade de contornar situações adversas. Esses profissionais mantêm o ambiente
de segurança, nas prisões, e estão frequentemente expostos a diversas situações geradoras de
tensão, como: ameaças e agressões.

11

Nota de esclarecimento: a maioria dos parágrafos fora escrito a partir da fala de agentes penitenciários, que
preverem não serem identificados. Por essa, o uso indistinto da expressão Agente Penitenciário, setembro/2019,
novembro/2019 e/ou setembro/2021). Em setembro de 2021 uma agente revisou o texto e fez correção, portanto
aparecendo 2021.
12
Para saber mais ler MORAES, Pedro R. Bodê de. A identidade e o papel de agentes penitenciários. Tempo
Social, revista de sociologia da USP, v. 25, n. 1, p. 131 – 142, jun. 2013. Ele explora o processo de construção da
identidade e o papel de agentes penitenciários a partir da dinâmica no interior das prisões e também da relação
destes com a sociedade de forma ampla.
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É uma classe de trabalhadores que convive diuturnamente com a violência dentro e fora
do trabalho; com relaxamento questionável, estando alerta, não apenas aos riscos que envolvem:
o seu cotidiano, a condição de sua vida, e de seus familiares; mas a rotina laboral. Ocorre que
estas questões de risco não se refletem em prioridades, nas políticas públicas que asseguram a
saúde do trabalhador, e para quem a precarização das condições de trabalho é uma questão
urgente e delicada, a ser superada. Especialmente se considerarmos as consequências que
podem ocasionar: alterações no funcionamento psicológico de pessoas; os danos que perpassam
o ambiente laboral, e esbarram em sua vida familiar, social, pessoal.
Todas as situações de agravamento da saúde acontecem, no ápice de estresse;
especialmente em ocasiões onde há a necessidade de intervenção para conter a violência e
restaurar a ordem, quando os servidores têm que enfrentar situações dentro da unidade
penitencial, onde acabam vivenciando a mesma condição de encarcerados; sendo que ao agente
cabe a pena mais pesada, que é a responsabilidade de cumprir as demandas da execução penal,
e suas dinâmicas.
A precarização das condições de trabalho dos agentes penitenciários como: número
insuficiente de servidores, superlotação; e ainda sem a devida formação funcional e ausência
de equipamentos de segurança, é denunciada por diversas vezes, quando os mesmos realizam
movimentos de paralisação, reivindicando melhores condições de trabalho. Eles trazem, no
exercício profissional, o peso e a responsabilidade de manterem encarcerados quem a sociedade
considera delinquente, criminoso. Ao tempo, em que nasce o ressentimento, por não poderem
modificar o ambiente de trabalho; o que abala a saúde dos mesmos.
Numa perspectiva aparentemente mais restrita, mas não menos complexa, um ambiente
prisional, e suas consequentes dinâmicas, envolve um grande número de grupos que sequer são
internamente homogêneos, como: encarcerados, agentes de segurança, técnicos, funcionários
da administração. Esse ambiente ainda recebe o impacto de grupos externos, tais como:
familiares, instituições religiosas, educacionais, de saúde, do terceiro setor e, inclusive,
instituições criminais.
Os agentes penitenciários sofrem com as péssimas condições de infraestrutura do
sistema prisional nacional, e, no caso específico, do Conjunto Penal de Feira de Santana, Bahia;
observa-se que, além da infraestrutura, há afetação na saúde física, e psicoemocional; que são
potencializadas nos casos de rebeliões, e eventos semelhantes.
Para se melhorarem as condições dos agentes penitenciários; poderiam ser implantadas
políticas públicas; monitoradas pelas equipes de saúde pública que sinalizassem e
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estabelecessem intervenções precoces, evitando danos à saúde; de forma a preservar a saúde
físico-mental.
No entanto, o agente penitenciário, aquele a quem compete zelar, primar pela segurança
de todos, não tem quem garanta sua própria segurança; nem a de sua família, pois a cada passo
uma sombra nefasta o persegue, vai para o trabalho; mas não sabe se volta, ou o que encontra;
olha, mas não sabe em quem confia; abre a boca, mas sabe que não pode falar; não pode
desabafar, nem com os seus familiares, nem com seus amigos, nem com seus colegas; o peso o
esmaga, o faz retornar da casa ao trabalho, vice e versa. (Agente Penitenciário, setembro/2019)
Os presos/as, às vezes, tornam a vida dos agentes penitenciários difícil com a gritaria;
muitos falando, ao mesmo tempo, pedidos incessantes para abertura de celas, porque têm roupas
para secar, reclamações várias, como: entupimento do vaso sanitário, a qualidade da água,
petições para irem ao médico ou falar com assistentes sociais e ou advogados, palavrões,
cantoria de músicas diversas, e repetidas vezes; fato que acontece quando, algumas vezes,
alguém está sendo agredido nas celas, é a forma de sufocar o barulho da ação; essas ocorrências
são para demonstrar a insatisfação, e a revolta. (Agente Penitenciário, setembro/2019)
O papel dos agentes penitenciários precisa ser mostrado, aceito pela sociedade, e sua
vida modificada; gerando a liberdade de ser sujeito, invertendo a vivência discursada pela
agente penitenciário: “Eu sempre digo as presas, nós tiramos cadeia junto com vocês. Passamos
mais tempo trabalhando do que lá fora. Porque quando se sai do plantão, estamos tão cansadas
que vamos pra casa e dormimos, acordamos e cuidamos dos afazeres domésticos, resolvemos
uma coisa na rua outra em casa e logo já é hora de voltar. Cumprimos ou não uma cadeia legal?
Tem delas que saem em menos de cinco anos e nós passamos até mais de trinta anos de
trabalho.” (Agente Penitenciário, setembro/2019)
Sobre esta colocação, segundo Thompson (1980, p. 13), aquele que ingressa na
“sociedade penitenciária” submete-se a um processo de “assimilação”, (a pessoa adquire a
cultura de uma unidade social na qual foi colocado; a ponto de se tornar característico dela),
também conhecido como “prisonização” (indica a adoção do modo de pensar, dos costumes,
dos hábitos, da cultura geral da penitenciária). Para ele, “todos os partícipes da relação
penitenciária: diretores, agentes, terapeutas e internos sofrem os efeitos da prisonização”, ou
seja, dessocialização à vida livre, extramuros; e uma socialização à prisão (intramuros).
Incluindo, conforme Thompson (1980, p. 21 - 22), que “o significado da vida carcerária
não se resume a mera questão de muros e grades, de celas e trancas; ele deve ser buscado através
da consideração de que a penitenciária é uma sociedade dentro de uma sociedade, uma vez que
nela foram alteradas, drasticamente, numerosas feições da comunidade livre” e que, como um

42

sistema social, a prisão representa uma “tentativa de criação e manutenção de um grupamento
humano submetido a um regime de controle total”, e neste espaço deve-se abrir a reflexão sobre
a educação que observa a trajetória de vida de cada sujeito, e sua participação na sociedade;
pois “[...] a educação vai além do simples objetivo da elevação de escolaridade. Por meio dela
vislumbram-se mudanças na personalidade do indivíduo, aprofundando-se reflexões de cunho
ético e moral, bem como ampliando percepção sobre o próprio indivíduo, a sociedade e o
mundo em que vive. [...]” (JULIÃO, 2009, p. 29). A educação não é só para os encarcerados, é
para todos que estão no sistema prisional.

2.4 População prisional, situação dos presos, visita e visita íntima no CPFS
De acordo ao Levantamento Nacional de Informações Penitenciária – INFOPEN
realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), no período de julho a dezembro
de 2019, o CPFS tinha 1.891 presos, sendo do sexo masculino 96,88% (1.832 presos) e do sexo
feminino 3,12% (59 presas).
Ainda, de acordo o DEPEN/INFOPEN (2020), o número de vagas para o sexo
masculino é de 1.320 (97,35%) e do sexo feminino 36 (2,65%), para suprir a demanda atual
deveria ser destinadas à Feira de Santana, para abrigar minimamente a todos mais 535 vagas,
destas 23 para as mulheres. A situação atual gera a superlotação prisional, causada pelo excesso
de prisões provisórias.
A prisão provisória prevê a garantia de que o acusado passe por um processo penal, com
direito à ampla defesa e contraditório, para que o juiz, ou conselho de sentença; no caso do
Tribunal do Júri, possa chegar a uma decisão e, consequentemente, aplicar uma pena que pode
ser a de prisão. No entanto, o que ocorre, é o alargamento desse período; chegando a pelo menos
44,95% de indivíduos, no CPFS, que permanecem aprisionados mais de 90 dias; aguardando
julgamento e sentença. Número de presos por regime: Provisório 850 (44,95%); Fechado 692
(36,59%); Semiaberto 349 (18,46%).
Quando se analisa a população prisional, por faixa etária, 55,79% são jovens; segundo
classificação do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013). Assim, distribuída: 18 a 24 anos 598 (31,62%); 25 a 29 anos - 457 (24,17%); 30 a 34 anos - 326 (17,24%); 35 a 45 anos - 353
(18,67%); 46 a 60 anos - 138 (7,3%); Mais de 60 anos - 19 (1%).
Do total de 1.891 presos (as) no CPFS foram identificadas a cor e raça 1.871, sendo:
parda 1.168 (62,43%%); preta 543 (29,02%); branca 160 (8,55); o que revela que há uma
discriminação referente à raça, à cor ou à etnia, herdadas no período da escravidão, e da falta
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de políticas inclusivas, para os afrodescendentes. No CPFS, a população presa é negra,
corresponde a 94,79% dos encarcerados. Especificamente, são 48 mulheres pardas; 8 pretas; 3
brancas.
Ainda, segundo DEPEN/INFOPEN (2020), população prisional em atividade
educacional, período de julho a dezembro de 2019, era de 248 (13,11%) presos, sendo: noventa
e cinco na Alfabetização, oitenta e três no Ensino Fundamental, setenta no Ensino Médio.
A princípio, a única punição cabível na condição de aprisionado seria a restrição à
liberdade de ir e vir; e os demais direitos dos indivíduos são assegurados, como: a educação,
saúde, assistência jurídica, material, social, religiosa, e garantia de trabalho. No entanto,
contrariando o previsto na legislação (Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/1984, modificada
por meio da Lei nº 13.163/2015), as prisões brasileiras são marcadas predominantemente pela
superlotação, violência, violação de direitos, condições de vida cruéis, alojamentos
inadequados, falta aos cuidados básicos de higiene e saúde, nutrição inadequada, e
comportamentos ilegais, como: o uso de álcool e drogas, ou atividades sexuais, sem proteção.
Situação dos presos no CPFS. Em situação comparativa de, 1964 e 2020, podemos
perceber que há semelhanças entre o passado, e o presente; quanto ao tratamento de presos;
haja vista a superlotação, a insegurança; impactos muito negativos para a Segurança Pública.
As dificuldades operativas do Sistema Prisional têm favorecido às facções, no
recrutamento de mão de obra. E é por isso que as facções não param de crescer, no Estado da
Bahia. Existem quatro facções criminosas grandes que agem e dominam o sistema prisional
baiano, e que mandam no espaço das unidades; ditam suas próprias regras, e que são: Bonde do
Maluco (BDM), Caveira, Katiara, e Comando da Paz (CP).
Os presos que entraram no sistema não versados, ainda no mundo do crime, são captados
rapidamente pelos líderes das facções criminosas. O inexperiente, novo no sistema, por uma
questão de sobrevivência, para não ser extorquido, não ser seviciado, não ser abusado; é
obrigado a se filiar a uma dessas facções, para ter a proteção dela, e conseguir sobreviver dentro
do sistema; a família vai ter ajuda fora da unidade prisional, e o preso paga um preço por isso;
o preço é dever a vida dele à facção. Quando ele volta para a rua, ele já sai com obrigações
determinadas pelas lideranças da facção; de praticar assalto, de praticar homicídio.
Numa tentativa de superação do problema mencionado acima, o Conjunto Penal de Feira
de Santana está entre as unidades, que visa fortalecer a política pública de penas e medidas
alternativas, com núcleo de apoio e acompanhamento às penas e medidas alternativas, criada
pela Lei nº 10.693 de 05 de setembro de 2007. No entanto, passa por dificuldade, no
cumprimento do outorgado.
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Apesar da lei do monitoramento eletrônico está em vigor desde 2010, até o momento o
estado da Bahia ainda não dispõe de estrutura para garantir a colocação de tornozeleira
eletrônica em todos os presos que reúnem os requisitos para usufruir do benefício da prisão
domiciliar.
Foi notícia em todos os jornais, on-line consultado (2018), o descumprimento da norma
do Supremo Tribunal Federal (STF); que estabelece a separação total de presos do regime
fechado, e semiaberto, pelo Conjunto Penal de Feira de Santana e, em consequência, a dispensa
pelo juiz titular da Vara de Execução Penal, de Feira de Santana de 320 presos do regime
semiaberto para casa, no mês de setembro de 2018. Ao todo, informou o juiz aos jornalistas,
existia 386 presos, no regime semiaberto, na unidade. No entanto, os outros 66 não foram
contemplados, por responderem a processos disciplinares (DALTRO, 2018). Os apenados do
semiaberto não precisam se apresentar no Conjunto Penal diariamente; eles migraram para o
regime domiciliar. A decisão cumpre a Súmula Vinculante 5613.
A essa decisão, cabia ao diretor do Conjunto Penal, acatar, após consulta em todos os
sistemas de Justiça, para verificar se há outros mandados, em aberto, contra aquele preso
contemplado. No entanto, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização
(SEAP), procurou o Ministério Público Estadual (MP-BA), o Tribunal de Justiça (TJ-BA), e a
Procuradoria Geral do Estado (PGE), para recorrer da decisão, porque não tem como monitorar
os presos fora do presídio; evitando que sejam vítimas, ou autores, de novos crimes.
Antes de tomar essa decisão, o juiz fez uma inspeção no Conjunto Penal, acompanhado
de representantes do MP-BA e da Defensoria Pública do Estado (DPE). E, a partir do que viram,
não pode adiar a decisão. O Conjunto Penal de Feira de Santana à época possuía 1.850 presos;
embora sua capacidade seja para 1.356, havendo uma superpopulação, excedente de 494
pessoas.
No Conjunto Penal, há conflitos diversos. A situação do Conjunto Penal apresenta-se,
como grave; pois vinha de uma interdição que visava forçar o cumprimento de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), sobre as condições de custódia dos detentos, desde dia 26 de
abril de 2018. Após recurso da SEAP, em 6 de agosto, o presidente do TJ-BA atendeu
solicitação do Estado e suspendeu a interdição parcial do Conjunto Penal de Feira de Santana.
Na decisão, o presidente considerou o argumento de que o presídio não poderia ficar interditado
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A Súmula Vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do
que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. 2. A prisão domiciliar é medida adequada a ser
adotada pelo Juízo diante da constatação de que o condenado preenche os requisitos para a progressão de regime.

45

parcialmente, pelo fato de agravar o problema de superlotação, em outras unidades prisionais
ou delegacias; como as de Alagoinhas e as de Feira de Santana.
Além dos problemas já mencionados, existe também carência de servidores
penitenciários. O número de agentes penitenciários é insuficiente para atender à demanda. Essa
situação gera um controle do cárcere, pelos presos e lideranças das facções. Urge providências
no aumento do efetivo de agentes penitenciários.
Também é comum, a rebelião de presos, com destruição de celas e fugas. Exemplos são
as rebeliões: novembro de 1999, e outubro de 2008, por causa da superlotação e, da morosidade
da justiça em analisar os processos dos presos; os quais alegavam que já tinham cumprido suas
penas. (DÉCIMO, 2008; FRANCISCO, 1999)
O Conjunto Penal de Feira de Santana, em 2015, foi palco de uma rebelião que resultou
em nove mortes. À época, se atribuiu o confronto à guerra de facções e à uma situação inusitada:
superlotado, o presídio tinha pavilhões novos; mas ociosos, porque não havia funcionários
disponíveis para trabalhar neles. (TRINDADE 2015 a, b; MATOS, 2021, 2015)
Após a rebelião de 2015, os agentes penitenciários deflagraram greve geral no Estado.
Dentre as reivindicações da categoria, estavam itens como: efetivação de concurso público,
criação da lei orgânica, aposentadoria especial, porte de armas, rediscussão da gratificação por
condições especiais de trabalho, auxílio-alimentação, adicional de insalubridade, e capacitação
continuada.
Visita e visita íntima. Uma vez que, temos uma sociedade dentro da sociedade que
recebe notícias do mundo de fora, através das visitas. As visitas no Conjunto Penal de Feira de
Santana acontecem todas as quintas-feiras e domingos14, com média de 600 e 700 visitantes,
respectivamente. As carteiras de visitantes são confeccionadas pelo setor de assistência social
do Conjunto; com atendimento ao público às quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h; e são
totalmente gratuitas. Os visitantes são avisados que não tentem burlar a segurança de nenhuma
forma; pois, além de equipamentos de alta tecnologia têm agentes penitenciários experientes, e
bem treinados para detectarem violação das regras de visitas.
Todos os visitantes são submetidos a um portal eletrônico, (um deles é o body scanner
- scanner corporal - semelhante aos utilizados em aeroportos, com alta eficiência na
identificação de materiais não permitidos), que detecta a presença de qualquer metal ou objetos
junto ao corpo; além de uma revista sem constrangimento, feita por agentes do respectivo sexo
do revistado. Além disso, todos os materiais levados pelos visitantes passam por um detector

14

Com a Pandemia do COVID-19 os horários foram alterados.

46

de metais; para impedir que facas, drogas e armas de fogo entrem na unidade prisional. As
drogas é uma constante, as pessoas não aprendem, são flagradas (Agente Penitenciário,
setembro/2019).
Quanto às visitas íntimas15, previstas pela Resolução n.º 04, de 29 de junho de 2011, do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), são agendadas e realizadas
nas próprias celas; inexistindo um espaço reservado. Os/as companheiros/as de celas aguardam
fora do espaço; enquanto a visita acontece.
Como a visita íntima é um direito assegurado, na Resolução, a mesma “não deve ser
proibida ou suspensa, a título de sanção disciplinar, excetuados os casos em que a infração
disciplinar; estiver relacionada com o seu exercício” (art. 4º)
O CPFS vem cumprindo o determinado no artigo 7º da Resolução, “Incumbe à direção
do estabelecimento prisional o controle administrativo da visita íntima, como o cadastramento
do visitante, a confecção, sempre que possível; o cronograma da visita, e a preparação de local
adequado para sua realização.”
No entanto, a falta de um espaço para a visita íntima causa constrangimento, tanto para
os visitantes, quanto para os/as presos/as; desrespeitando-se o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana. A reivindicação é a construção de um espaço adequado para as
visitas íntimas.

2.5 Das assistências ao preso

Assistência à saúde. Quanto à assistência à saúde recebida, a análise toma como
referência o Plano Municipal de Saúde de Feira de Santana de 2010, e a Portaria Interministerial
de nº 1.777, de 09 de setembro de 2003, que dispõe sobre a atenção integral à saúde da
população prisional, confinada em unidades masculinas e femininas, e nas psiquiátricas; para
dizer que esse direito não é totalmente garantido, como pode ser percebido pela quantidade de
profissionais; e presos para serem cuidados.
Segundo os dados trazidos pelo Relatório estatístico: visita às mulheres gestantes e
lactantes privadas de liberdade, do Conselho Nacional de Justiça de 2018, são sete (7) médicos,
seis (6) enfermeiros, três (3) técnicos de enfermagem, sete (7) assistentes sociais, quatro (4)
psicólogos, um (1) dentista. A relação de presos por profissionais é assim distribuída: duzentos

15

A visita íntima é entendida como a recepção pela pessoa presa, nacional ou estrangeira, homem ou mulher, de
cônjuge ou outro parceiro ou parceira, no estabelecimento prisional em que estiver recolhido, em ambiente
reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam asseguradas às relações heteroafetivas e homoafetivas.
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e quarenta e nove vírgula nove (249,9) presos por médicos, duzentos e noventa e um vírgula
cinco (291,5) presos por enfermeiros, quinhentos e oitenta e três (583) presos por técnicos de
enfermagem, duzentos e quarenta e nove vírgula nove (249,9) presos por assistentes sociais,
quatrocentos e trinta e sete vírgula três (437,3) presos por psicólogos, um mil setecentos e
quarenta e nove (1.749) presos por dentista. Em dados atualizados pelo DEPEN (2020 a), o
CPFS para o atendimento de 1.891 presos conta com 7 enfermeiros, 6 médicos clínicos gerais,
8 auxiliares e técnicos de enfermagem, 6 psicólogos, 1 psiquiatra, 2 técnicos odontológicos, 1
dentista.
Os dados de patologias de presos em Feira de Santana, período de julho a dezembro de
2019, a sífilis são 5 casos de incidência masculina e 1 caso de incidência feminina. Sífilis é uma
infecção bacteriana transmitida através da relação sexual sem proteção. HIV, corresponde 3
casos de incidência masculina e 1 caso de incidência feminina. Tuberculose, corresponde 22
casos de incidência masculina. Por isso, a população prisional possui alto risco para contrair o
bacilo da tuberculose, para o adoecimento, abandono de tratamento, reincidência, coinfecção
com o HIV; dentre outros fatores que contribuem para a disseminação de doenças
A mortalidade, nos sistemas prisionais, é outro fator a ser observado, ocorreu no CPFS
1 masculino, por causas naturais, por motivos de saúde (DEPEN/INFOPEN, 2020 a).
O número de profissionais de saúde para o atendimento da população carcerária do
CPFS é ínfimo. E o atendimento diante da pandemia do COVID–19, fica mais comprometido
ainda na manutenção dos cuidados sanitários, para se evitar a disseminação do vírus, na
população carcerária.
No Conjunto Penal de Feira de Santana não existe estrutura física; tampouco de
atendimento à saúde, que permita o trato com eventual contágio do COVID-19, em massa, na
unidade prisional. A capacidade de isolamento da população carcerária em celas individuais,
no complexo, é de apenas 1%. Os custodiados transferidos da carceragem policial passam por
exames e são mantidos em observação, pelo período de duas semanas.
De acordo com a direção do conjunto prisional, toda a equipe de saúde vem utilizando
os necessários equipamentos de proteção individual, na unidade, e foi solicitada uma revisão
do kit/higiene para incluir escovas de dentes, e aumentar o número de sabonetes aos presos, em
virtude da recomendação de que se faça lavagem das mãos, com mais frequência.
O Conjunto Penal de Feira de Santana, até a data de 10 de julho de 2020; registrou 52
internos e 22 servidores contaminados com o COVID-19. Um desses servidores, o técnico de
enfermagem, de 37 anos; morreu com a doença.
Um dos impactos do COVID–19 foi a suspensão, inicial, da assistência à Educação.
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Atividades educacionais e laborativas da população presa. A Educação no Conjunto
Penal é ofertada pelo Colégio Estadual Paulo VI16. Segundo dados do Censo Escolar 2019, a
Unidade Escolar atende a dois mil e oitenta e oito (2.088) estudantes; distribuídos em Ensino
Fundamental I, dezessete (17); Ensino Fundamental II, quinhentos e vinte e dois (522); Ensino
Médio quinhentos e quarenta e quatro (544); Educação de Jovens e Adultos (EJA), novecentos
e trinta e oito (938); e Educação Especial sessenta e sete (67). É a escola responsável pela
educação em prisão (Código SEC - BA 1178346 do anexo I no CPFS), e pelo socioeducativo
(Código SEC-BA 1178347 do anexo II Casa de Atendimento Socioeducativo Juiz de Melo
Matos; Código SEC-BA 1179180 do anexo III Casa de Atendimento Socioeducativo Zilda
Arns).
Os presos também recebem formação profissional, a exemplo, os cursos ministrados
pelo SENAI Feira de Santana, entre os anos de 2014 e 2015, a saber: ajudante de obras (2014),
18 matriculados e 18 concluintes; confeiteiro (2015), 17 matriculados e 12 concluintes;
costureiro industrial do vestuário (2014 – 2015) 14 matriculados e 14 concluintes;
confeccionador de lingerie e moda praia (2014), 20 matriculados e 20 concluintes;
confeccionador de calçados (2015), 20 matriculados e nenhum concluinte; costureiro industrial
do vestuário (2014), 20 matriculados e 9 concluintes (SILVA, 2017, p. 266), em decorrência
da cooperação técnica entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Ministério
da Educação (MEC) que objetivava ações em conjunto para a oferta de vagas aos presos
condenados, provisórios e egressos do sistema prisional, em cursos de formação inicial e
continuada (FIC) ou de qualificação profissional, no âmbito da bolsa formação do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).
Além da assistência educacional, os presos no Conjunto Penal de Feira de Santana
recebem a assistência religiosa de diversas Igrejas Evangélicas, da Igreja Católica, através da
Pastoral Carcerária, e do IDESB. O IDESB, é uma organização não governamental que visa
realizar a evangelização, e, em uma parceria com Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
desenvolver o Projeto Começar de Novo. (IDESB, 2019)
Junto às empresas, o IDESB se porta como um terceirizador de mão de obra de apenados
e egressos; sendo responsável por todas as etapas desta relação laboral; desde a contratação, até
o desligamento. As empresas em contrapartida pagam uma taxa de administração ao IDESB
que supre as necessidades de: compras constantes de material de trabalho e de Bíblias; ajuda

Código INEP 29094100, Código SEC-BA 1106386, autorização de funcionamento, Portaria 361 – Diário Oficial
17 e 18/01/1987; autorização de Ensino Fundamental e Médio – Parecer 0777 D.O. 11/06/1987, está localizada à
rua Mercante s/n, Aviário.
16
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famílias dos detentos em situação de miséria absoluta; despesas diversas dos evangelizadores,
como: alimentação, transporte e hospedagem; qualificação profissional e oportunidade de
trabalho honesto. (IDESB, 2019)
Segundo as informações apresentadas ao DEPEN/INFOPEN (2020 b), a população total
em Laborterapia no CPFS, no período de julho a dezembro de 2019, é de 495 presos e com
remuneração informada de 341 (68,89%) presos. Os valores referentes de ¾ e 1 salário
corresponde a 8 (14,55%), pessoas do sexo feminino; e 59 (20,63%), do sexo masculino. Não
recebe pelos serviços prestados 47 (85,45%), pessoas do sexo feminino, e 227 (79,37%) do
sexo masculino.

2.6 Gênero, o exercício da sexualidade e as mulheres encarceradas segundo os jornais

A prisão de mulheres pode colocar em cheque a discussão sobre gênero e as diversas
possibilidades do exercício da sexualidade. Em sua tese Lésbicas, entendidas, mulheres viados,
ladies: as várias identidades sexuais e de gênero que reiteram e subvertem a heteronorma em
uma unidade prisional feminina da Bahia, desenvolvida no programa Cultura e Sociedade, da
Universidade Federal da Bahia, Souza (2018), buscou compreender de que forma se dá o
exercício da sexualidade, e a construção, e a afirmação das identidades de gênero, sexuais e
étnico-raciais, entre mulheres negras que se relacionam afetivamente, e sexualmente com
mulheres na prisão; a partir de pesquisa realizada no Conjunto Penal de Feira de Santana. A
discussão da tese abre margem para compreensão de manifestações plurais da sexualidade, e
do papel exercido por cada uma, na relação.
Esse estudo não fica aquém da realidade atual, pois, dentro do CPFS, há uma discussão
sobre a oferta de espaços diferenciados aos gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, é
considerada um desafio para os profissionais que atuam na área prisional do Estado, em virtude
da falta de estrutura física do presídio; quando da implantação e implementação da ala
LGBTQIA+. A construção da ala no CPFS servirá como piloto para a adequação à Resolução
conjunta nº 1/2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e do
Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD/LGBT).
Em 2019, foi ofertado o Curso de Capacitação sobre População LGBTQIA+ Privada de
Liberdade, fruto de uma parceria com as Secretarias de Saúde (SESAB) e de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) teve por objetivo capacitar os profissionais da
área de saúde, agentes penitenciários, psicólogos e assistentes sociais que atuam nas unidades
prisionais do Estado da Bahia, apresentando conceitos sobre a diversidade sexual e de gênero,
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numa perspectiva de interseccionalidade, abordando o marcador de raça, cor e etnia, em diálogo
com os direitos humanos e, em especial, com direito à saúde, com vistas a oportunizar o estudo
e a difusão de conhecimentos que possam apoiar boas práticas em prol da população
LGBTQIA+ privada de liberdade. Alguns servidores do CPFS participaram do curso com o
compromisso

de

serem

multiplicadores

do

conhecimento.

(Agente

Penitenciário,

novembro/2019)
As mulheres encarceradas segundo os jornais. Com essa leitura situacional do CPFS,
expressa acima, buscou-se conhecer as mulheres que estão encarceradas, investigando a partir
de notícias em sites. Foi realizado um levantamento em cinquenta e dois sites, para verificar se
o crime cometido tinha sido matéria pública. Verificou-se qual a informação sobre o crime;
quando aconteceu, circunstâncias, ano do acontecimento, idade; se tinha cúmplice identificado,
e o Território de Identidade17. Alguns casos aparecem replicados em vários sites; que em geral,
tomam como referência a publicação do Acorda Cidade, do município de Feira de Santana.
Dos vinte e sete Território de Identidade do Estado da Bahia há mulheres representantes
de treze (13)18 (TI Portal de Sertão, TI Irecê, TI Sisal, TI Litoral Sul, TI Chapada Diamantina,
TI Piemonte do Paraguaçu, TI Bacia do Jacuípe, TI Metropolitano de Salvador, TI Vale do
Jiquiriçá, TI Médio Sudeste da Bahia, TI Médio Rio de Contas, TI Piemonte Norte do Itapicuru,
TI Litoral Norte e Agreste Baiano) esse dado revela que há movimentação das presas de sua
localidade19, para Feira de Santana; o que pode em parte justificar a ausência de visitas, e a
necessidade de políticas públicas, para o desenvolvimento econômico e social dos TIs.
Pode-se dizer que o que essas mulheres têm em comum é o fato de residirem no Estado
da Bahia; um Estado que possui uma área de 564.760.427 Km² (IBGE, 2020), e entre os
territórios de identidade existem algumas relações econômicas, que criam uma complexa teia
de interdependência, entre os municípios; sendo ela mesma um elemento de coesão social;
enquanto que municípios cuja atividade econômica não é o bastante, capaz de gerar este fato;
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Ver a publicação da Secretaria de Planejamento da Bahia - Perfil dos Territórios de Identidade da Bahia.
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Regras de Bangkok: A alocação: Regra 4 Mulheres presas deverão permanecer, na medida do possível, em
prisões próximas ao seu meio familiar ou local de reabilitação social, considerando suas responsabilidades como
fonte de cuidado, assim como sua preferência pessoal e a disponibilidade de programas e serviços apropriados.
(BRASIL.CNJ, 2016, p. 20).
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Entretanto, As unidades prisionais que podem abrigá-las são: Conjunto Penal de Feminino, localizado na capital
Salvador; pertencente ao TI Metropolitano de Salvador, e às oito unidades mistas: Conjunto Penal de Feira de
Santana (TI Portal do Sertão), Conjunto Penal de Valença (TI Baixo Sul), Conjunto Penal de Teixeira de Freitas
(TI Extremo Sul), Conjunto Penal de Itabuna (TI Litoral Sul), Conjunto Penal de Juazeiro (TI Sertão do São
Francisco), Conjunto Penal de Paulo Afonso (TI Itaparica), Conjunto Penal de Jequié (TI Médio Rio de Contas),
Conjunto Penal de Advogado Nilton Gonçalves – Vitória da Conquista (TI Sudoeste Baiano).
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outras questões entram em pauta, tais como: relações culturais, ou, até mesmo, relações entre
os moradores, e o seu espaço. Em si, as mulheres têm em comum o fato de vivenciarem as
precariedades materiais, e ou formativa; quanto ao temor da lei, ou seja a capacidade de
irromper às normas e; ao mesmo tempo, encarceradas, buscarem a sobrevivência mantendo-se
vivas.
As mulheres encarceradas, como os demais habitantes baianos, estão submetidos aos
limites da Política Territorial da Bahia, que precisa superar as dificuldades de operacionalizar
ações práticas de melhoria de vida para todos os Territórios de Identidades.
A síntese dos resultados de consulta aos sites, das quarenta e sete mulheres que
estiveram presentes, em algum momento do Projeto Didático Leitura Prazerosa, de cinco
mulheres, nenhuma informação fora encontrada nos sites pesquisados. Cinco mulheres
respondem por mais de um crime cometido; dezoito por tráfico de drogas; uma por tráfico de
drogas e posse ilegal de armas; uma por tráfico e associação ao tráfico de drogas; treze por
assassinato; duas por latrocínio; uma por latrocínio e formação de quadrilha; uma contrabando
(relógios e camisas); uma por receptação; uma por estelionato, documento falso; uma por
indução ao crime artigos 62 e 61; uma por omissão de estupro de vulnerável; duas por roubo;
uma por roubo e homicídio culposo; uma por descumprimento de prisão domiciliar.
Os crimes cometidos pelas mulheres são os assassinatos motivados por: vingança,
ciúmes, legítima defesa, uso/dívida/tráfico de drogas, medo de reconhecimento pela vítima pós
assalto, desafeto; tráfico de drogas meio de sobrevivência, contrato de entrega ou guarda da
droga com vantagem financeira, a família envolvida; omissão no estupro de vulnerável.
Vinte e três mulheres têm cúmplices identificados, sendo que: seis delas estavam
acompanhadas por companheiros/maridos; e as demais por pessoas das suas confianças
(irmãos, amigos, mãe, sobrinho).
Quanto ao tempo de prisão, segundo os sites há uma mulher presa desde 2008 que
recebeu a sentença em 2010; duas de 2010; três de 2012; duas de 2013; duas de 2014; três de
2015; sete de 2016; quatro de 2017; sete de 2018; nove de 2019; sete não revelada o ano de
ingresso no sistema prisional. Duas foram identificadas como reincidentes por tráfico de drogas
e, para uma presa, também, adulteração de veículo, identidade falsa, roubo de carro.
Percebemos que a exposição do preso à “curiosidade pública” é flagrante; pois de
quarenta e sete busca de mulheres; trinta e uma tiveram suas imagens publicadas. A exposição
de imagens e nome deixou de ocorrer, a partir de 03 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor
a Lei nº 13.869/2019 que trata de abuso de autoridade. Os atos de constranger o detento, a exibir
seu corpo “à curiosidade pública”, ou de divulgar a imagem e nome, apontando-o, como

52

culpado, passou a ser crime. A exceção para divulgação de nome e foto ocorre, com suspeitos
foragidos; com mandado de prisão em aberto. A exposição facilmente contribui para o estigma
(GOFFMAN, 2004) de “comprometidos com a polícia, com a justiça.”
A prisão deve ser usada para a mulher como última alternativa, sempre em situação
excepcional e não na regra geral; quando de fato a mulher cometer crime de grave ameaça, que
coloque em risco os bens e interesses ao convívio social, preservado o princípio da isonomia,
temos que tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais; no caso das mulheres, as
suas particularidades determinam um tratamento penitenciário diverso, especialmente quanto
ao exercício da maternidade e maternagem. Observar os casos, na aplicação da lei, em que a
punição pode existir com a manutenção dos seus vínculos afetivos com filhos, familiares e
amigos.
E, nessa crença que a sociedade precisa desinvisibilizar as mulheres encarceradas, e seus
filhos, para que não seja só uma discussão de gênero; mas sim uma superação da insegurança
social, na vida de mulheres encarceradas. Pois, uma vez condenadas são marginalizadas
duplamente: serem criminosas esquecidas pela família, pela comunidade pertencente, e
submergem do direito à maternagem. Como se não bastasse, ficam presas (a maioria), em
edificações construídas, para abrigarem homens; é preciso repensar a arquitetura do espaço, das
celas.
O cotidiano repleto de preconceitos não aceita o retorno das mulheres aos seus espaços
sociais com uma reinserção tranquila, e as travas de gênero as sufocam levando ao alto grau de
marginalidade social. Por isso ser importantes proposições alternativas ao encarceramento em
massa. E, o usufruto do direito a leitura prazerosa em todas as instâncias sociais e as escutas de
suas narrativas (auto)biográficas.
Então, no capítulo que se segue, explicitaremos o que nos leva a uma conceituação sobre
leitura prazerosa. E, distinguiremos, para efeito de análise, os elementos da leitura prazerosa, a
saber: inteirar-se do mundo; o elo entre o sonho e o sentido; o elo entre a imagem e a
imaginação; o elo entre a fruição e a existência. Esclareceremos o porquê da escolha da
literatura de Clarice Lispector no contextos de restrição e privação de liberdade, uma escritora
tida pela crítica especializada como das mais importantes do Brasil, por seu texto instigante,
reflexivo, intuitivo e com grande sensibilidade para expressar aspectos relevantes da condição
social e existencial feminina.
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3 UMA CONCEITUAÇÃO INTERPRETATIVA DE LEITURA PRAZEROSA

A discussão sobre leitura prazerosa é remetida à disciplina Práticas Leitoras, do curso
de Especialização em A Formação do Professor Alfabetizador: Leitura e Linguagem, estudada
em 1996, determinante para realização de um estudo teórico sobre leitura e desenvolvimento
da prática pedagógica na Educação Básica e na Educação Superior com momentos de ler por
prazer. Agora, a discussão é retomada com intuito de aprofundar o conceito da mesma e falar
de sua inserção no contexto prisional.
Na nossa experiência docente, na condição de alfabetizadora, no período de 1986 a
1999, na Educação Infantil e nas classes de Alfabetização, a preocupação com o planejamento
era as situações de leitura para estudantes que estavam se alfabetizando estendíamos a riqueza
poética que os elementos da matéria (ar, água, fogo, terra) produzem à aprendizagem, ao ensino,
à vida. Entendíamos ser possível ler, quando ainda não se sabia ler convencionalmente; ler
imagens e mímicas; ler (diferentes textos, em distintas circunstâncias de comunicação) como
um bom desafio a ser enfrentado. Percebia ser fundamental planejar, desde o início do processo
de ensino e aprendizagem da leitura, atividades que tivessem a maior similaridade possível com
as práticas sociais de leitura.
Na condição de professora de História de 5ª a 8ª série (atuais 6º a 9º ano do ensino
fundamental) e da Educação de Jovens e Adultos vários questionamentos rondavam, tais como:
Por que só realizar, na escola, leitura para prova? Que tipo de contribuição estamos dando para
o estudante e para a sociedade com a reprodução sistemática de textos didáticos? Como é tratada
a leitura prazerosa no currículo de formação de professores e estudantes da escola pública? Qual
o papel da leitura prazerosa no imaginário de professores e estudantes? O que torna, ao nível
do imaginário, a leitura prazerosa na escola? Mas, afinal o que é leitura prazerosa?
A leitura para a maioria dos estudantes e professores tinha como validade a nota final a
ser alcançada na unidade. Pensava que deveria na prática pedagógica ter, pelo menos, uso de
dispositivos de leitura eficientes e eficazes para ensinar aos estudantes três comportamentos
distintos: ler por prazer, para estudar e para se informar. Pois, a pedagogização do ato de ler
estaria surtindo efeitos cruéis e com pouca frequência construindo um gosto durável pela leitura.
Na condição de professora nos cursos de licenciaturas sempre buscamos reservar
momentos de leitura prazer através de dinâmicas que contemplassem textos, músicas, danças,
dramatização, entre outras para o acesso à leitura como direito, e incentivar a prática leitora nos
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estudantes em suas ações futuras como professores; a formação de professores pensada para se
conduzir à sensibilidade, e não somente à sua cognição; aos espaços propícios ao brincar, ao
sonhar, ao pensamento, à exploração de si e do mundo com o desenvolvimento estético.
A prática pedagógica faz sentido com leituras. E, se essa afirmativa é verdadeira, uma
ideia seminal, a leitura prazerosa, se torna objeto conceitual e metodológico da pesquisa.
O conceito de leitura prazerosa defendido, e cujo proficuidade se pretende demonstrar,
é essencialmente literário. A leitura prazerosa como sendo o inteirar-se do mundo, o manter um
elo entre o sonho, o sentido, a imagem, a imaginação, a fruição e a existência. É, ainda com
essa concepção que a leitura precisa ocupar em todos os espaços da vida, quer o sujeito esteja
livre, quer com sua liberdade suspensa.

3.1 Arcabouço conceitual de leitura prazerosa

A leitura é um desafio em busca do novo e não se esgota nunca o desejo de conhecer e
reconhecer por intermédio da dinâmica reflexiva e compreensiva. Além de trazer grandes
benefícios ao leitor e a sociedade, confirmando a cidadania, dando assim uma condição de
liberdade ao leitor, oportunizando-o a desgarrar-se da opressão e do poder que é exercido sobre
o não leitor.
O que se deve perguntar sobre a leitura prazerosa não é qual seu status de investigação.
Mas, deve-se indagar é qual a sua importância: o que está transmitindo com a sua ocorrência e
com a manifestação de fala de cada participante leitor.
A leitura não depende da organização do tempo social, como o amor ela é uma questão.
A questão não é de saber se tenho tempo para ler ou não. Tempo que aliás ninguém lhe dará.
Mas se resolverá ser ou não leitor. Se a leitura prazerosa existe e como se manifesta esse prazer.
O prazer da leitura como se fosse um romance é incalculável, o bem que pode
proporcionar é inatingível. Portanto, o incentivo à leitura antecede a cobrança sobre o ato de
ler. Não se pode despertar o desejo pela leitura usando a imposição do “leia”, “leia para eu
ouvir”, “leia para eu avaliar”. Se pode deixar e contar sobre o ler para que o outro queira também
saber mais sobre.
Dizendo isso, há concordância com Pennac (1993) que explica que “o verbo ler não
suporta o imperativo”, ou seja, ler para fazer uma resenha, por exemplo, se for de forma imposta
não é atrativa. Ele destaca a importância do contador de histórias, de como ler em voz alta, é
fundamental para estimular a imaginação e despertar a curiosidade. Também enumera e discute
o que chama de “direitos imprescindíveis do leitor”: O direito de não ler; O direito de pular
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páginas; O direito de não terminar um livro; O direito de reler; O direito de ler qualquer coisa;
O direito ao bovarismo (insatisfação); O direito de ler em qualquer lugar; O direito de ler uma
frase aqui e outra ali; O direito de ler em voz alta; O direito de calar.
Os “direitos imprescindíveis do leitor” se colocam na contramão das cobranças
costumeiras à resultados de retenção mnemônica trazida consigo a dimensão da aceitação pura
e simples de conteúdos transmitidos pelos textos; pois os “direitos imprescindíveis do leitor”
regulamentam o não regulamentável da criatividade.
Uma das características humanas é a criatividade, mas por falta de estímulos em
determinados ambientes ela não é manifestada. O pensamento criativo geralmente diverge
rompe com esquemas da experiência e transforma uma leitura em objetos, sentidos e novas
formas de proclamar as vivências. As perguntas, as indagações sobre o lugar da fala se
desdobram em momentos criativos, superação da passividade diante da sociedade; o sujeito
aprende a expor suas ideias, criticar o que está diante dele. Mas para isso é necessário explorar
os vários tipos de linguagem no sujeito para que se torne um ser criativo.
O que aconteceria se as prisões tivessem bibliotecas com disposições de livros, de todas
as formas, de todos os saberes e livremente seus frequentadores estivessem motivados e
desejosos em ler. E mais ainda, se ao ler como um Olho de Thundera20, vissem além da visão
cotidiana, experimentassem um novo gozo, um prazer fluído de dignidade humana que
enobrece a si e aos demais por puro existir. Imaginem "o que aconteceria se" as hipóteses
fantásticas de abolicionismo penal contaminassem a todos privados, restritos, livres. Imaginem
"O que aconteceria se..." nossas prerrogativas de bem-querer e amor pudesse se manifestar em
ações aos próximos e no direito da leitura prazer em qualquer idade, em qualquer local, em
qualquer tempo. Como seríamos? Talvez nem as explicações de Kafka (O processo,
Metamorfose), Huxley (Admirável mundo novo) servissem para fomentar a idealização de uma
acusação que não se sabe porque; de uma transformação à revelia ou mundo em que a soma é
a solução dos problemas. Mas, aconteceria uma mudança.
Imaginem se a partir da pergunta elaborada ao acaso, cada um pudesse produzir textos
criativos ou contar suas histórias oralmente e depois colocá-las no papel. Os livros estimulam
a criatividade, a criticidade e a transformação – elementos que vão contra o modelo do sistema
prisional brasileiro.
O sistema prisional precisa superar o ranço da prática inicial de leitura, no Brasil, que
foi profundamente discriminatória, quanto àqueles a quem era reconhecido o direito de ler.
20

O Olho Místico de Thundera, era parte da lendária espada justiceira, a fonte do poder dos ThunderCats, desenho
animado da década de 1980, e possibilitava ao seu possuidor ver fatos e situações além do alcance.
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O direito de ler deve ser estendido a todos. Entendemos que a imaginação literária tem
seu lugar, seja nos espaços escolares, seja em casa com a família, seja na prisão, enfim, em
qualquer lugar que se possa estimular. Se instigarmos todos ao livre pensamento a partir da
imaginação, usando a linguagem como elemento constituinte do sujeito, teremos uma sociedade
mais humana, que pensa, elabora, reelabora os seus conceitos, bem como pessoas que refletem
sobre o meio em que vivem.
A sociedade brasileira, ainda, tem muito que fazer na estrada da democratização do
acesso e direito dos brasileiros à leitura, principalmente o encontro com livros como uma
adoção autêntica de reflexão de questões humanas.
Que os profissionais da educação, ou não, possam refletir: sobre suas ações nos espaços
onde o leitor vive; sobre imaginação; sobre a criação literária; sobre as experiências leitoras que
provocam sujeitos autônomos. Que se oportunize a todos à percepção de sujeitos autônomos
capazes de pensar à teoria conceitual da leitura prazerosa, como veremos na próxima seção.

3.2 O que leva finalmente à teoria

O que leva finalmente à teoria, é a articulação conceitual e a avaliação sistemática da
interpretação que possa ser dada a leitura prazerosa e os mais variados locais onde a mesma
acontece. A leitura prazerosa pode aparecer como objeto que se auto válida em sua própria
existência, independentemente de onde ocorra, quer no universo livre, quer na prisão.
A leitura prazerosa na prisão penetra num universo não-familiar de leitura e apreende,
a necessidade de análise a interpretação do ato de ler e as subjetividades que o mesmo
desencadeia no leitor. Traz como consequência à memória o próprio ser que manifesta suas
experiências através da fala, e dos sentimentos e emoções esboçados.
Com efeito, quanto mais longe vai o desenvolvimento teórico, mais profunda se torna a
tensão sobre o prazer de leitura no espaço prisional. Isto ocorre, provavelmente, por causa da
dificuldade que se tem de compreensão que a vida do leitor preso não se resume ao
aprisionamento. Pode-se estar preso e encontrar a liberdade na leitura; a imaginação fluir21 e

21

O leitor encontrará no texto as palavras fluir e fruir. A diferença entre fluir e fruir.
Fluir (1. Verbo transitivo indireto e intransitivo correr com certa abundância ou em fio (a propósito de líquido);
manar. "a água fluía de uma generosa fonte"; 2.
Verbo transitivo indireto FIGURADO
(SENTIDO)•FIGURADAMENTE ter origem; provir, derivar, emanar. "várias consequências fluem dessas
premissas".
Fruir 1. Verbo transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo desfrutar, gozar, utilizar (vantagens, benefícios
etc.). 2.verbo transitivo direto e transitivo indireto POR EXTENSÃO (da acp. 1) desfrutar prazerosamente (algo
ou de algo). "fruía o amor".
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construir artefatos de superação, mesmo que para alguns isto seja momentâneo, e trazer
positividade na expectativa de dias melhores.
A construção teórica da leitura prazerosa não é codificar regularidades abstratas, mas
tornar possíveis descrições minuciosas; não generalizar através dos casos, mas generalizar
dentro deles. Pois, a inferência por atos simbólicos de análise do discurso social sobre a leitura
e, consequentemente, a leitura na prisão, com vista a especificidade da leitura prazerosa,
investiga a importância não-aparente da mesma.
É possível que após formular a interpretação sobre a leitura prazerosa, o arcabouço
teórico em termos dos quais é feita tal interpretação deve ser capaz de continuar a render
interpretações outras não pensadas no momento presente.
Esse estudo não começa no vazio mas a partir das ideias de outros autores: Durand,
2019, 1997; Santos, 2019, 2005; Ovaknin, 1996; Barone, 1993; Barthes, 1993; Proust, 1991;
Freire, 1989; Bachelard, 1998, 1990 a, b ,c, 1993, 1994, 1988; Martins, 1982; Silva 1992, 1990,
1986; Petit 2021, 2019, 2013; Gallian, 2017; Bajour, 2012; a discussão é conduzida articulando
com a possível possibilidade de prática pedagógica em leitura com as influências de: Aguiar,
Bordoni, 1993; Amarilha, 1997; Campos, 2003; Comerlato, 1995; Held, 1980; Kleiman, 1995;
Pennac 1995; Rodari 1982; Terzi 2002; Valéry 1991, Villardi, 1997; porque as ideias teóricas
não aparecem inteiramente novas a cada estudo; elas são adotadas de outros estudos
relacionados e refinadas durante o processo, aplicadas a novos problemas interpretativos. Se
deixarem de ser úteis com referência a tais problemas, deixam também de ser usadas e, são
mais ou menos abandonadas. Se continuam a ser úteis dando luz a novas compreensões, são
posteriormente elaboradas e continuam a ser usadas.
Contudo, há o cuidado de inferir que todos influenciaram, mas não houve um
aprofundamento sobre tais influências no momento em que se procurou conceituar a leitura
prazerosa.
Tira-se conclusões sobre a leitura prazerosa, a partir de fatos pequenos, mas densamente
entrelaçados; apoia amplas afirmativas sobre o papel da leitura na construção da experiência da
vida de mulheres encarceradas empenhando-as exatamente em especificações complexas. Sabe
que, por mais que, tenha feito, não chegou próximo do fundo da questão, porque a análise
interpretativa da leitura prazerosa é intrinsicamente incompleta e, o que, é pior, quanto mais
profunda, menos completa. É um conceito que não se fecha em si, cujos as afirmativas mais
marcantes são as que têm a base mais trêmula, na qual chegar a qualquer lugar com um assunto
enfocado é intensificar a suspeita, a sua própria e a dos outros, de que você não está encarando
de maneira correta. Todavia, comprometer-se com um conceito de leitura prazerosa e uma
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abordagem interpretativa do seu estudo a partir da experiência do projeto didático dentro da
prisão é contestável, pois não há argumentos conclusivos; há apenas uma discussão a ser
sustentada – a leitura prazerosa é possível na prisão. Essa discussão está estreitamente ligada
aos acontecimentos e movimentos sociais de mais inclusão e, ocasiões concretas de educação
em prisões, da biblioterapia22, da remição de pena pela leitura.
Como o prazer emana, sem pretensão foi lendo e estudando as referências, já
mencionadas, e vendo que uma concepção conceitual de leitura prazerosa merece ser
compartilhada como um estudo desenvolvido, pois a ida ao presídio com o desejo de
desenvolver um projeto didático “ressocializador” de leitura prazerosa com mulheres
encarceradas colabora para compreensão interpretativa da leitura em si. E, para muitos há
surpresa na proposta, como trabalhar com pessoas pouco escolarizada com leitura?
Para essa questão, acreditamos que a resposta é, inicialmente, dizer que a leitura é um
ato simples, reflexivo de compreensão do mundo, da realidade, característico do ser humano.
Essa leitura não demanda da leitura da palavra. E, podemos dizer, também, que o uso do texto
literário como material escrito descola as camadas adormecidas da experiência de vida dando
sentido ao imaginário das leitoras, mesmo as analfabetas fazem esse descolamento a partir da
escuta do texto lido. A obra literária é pensada como parte integrante do social que não se pode
encará-la como reflexo da vida do autor.
A literatura, desta forma, expressa relações sociais propostas e, ao mesmo tempo,
modela a forma de agir e pensar, oferece uma avaliação do real, na medida em que tem uma
visão problemática da realidade, potencializa enxergar por outras perspectivas situações de
vida, serve de relaxamento e aciona um bem-estar.
Diante desta visão, os conhecimentos literários e linguísticos ajudam na compreensão
histórica, mas é preciso extrapolar esse campo de reflexão, procurando desvendar de que se
fala, como se fala, de onde se fala, etc., e para isso é preciso criar procedimentos capazes de dar
conta desta realidade, estar fazendo relações, pois de outra forma a investigação será superficial
ou inadequada. É necessário estabelecer uma intertextualidade entre estudo histórico,
sociológico, psicológico, antropológico e literário.
Respondido essa questão. Surge outra: afinal o que é leitura prazerosa? Não existe esta
adjetivação.

22

A terapia pelos livros, principalmente com a leitura literária. É empregar a paixão pelos livros para transformar
a vida; é uma técnica para ajudar outras pessoas a lidarem com suas dificuldades emocionais. O essencial é gostar
de pessoas e saber ouvi-las.
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De antemão, buscamos deixar claro ao leitor que a palavra prazerosa não é um mero
adjetivo que complementa o sentido da palavra leitura, todavia, que a percepção, os
questionamentos e o objeto de estudo propostos estão relacionados com inúmeros estudos, a
exemplo dos mencionados anteriormente.
A leitura prazerosa é a manifestação prática das dimensões humanas da objetividade e
da subjetividade de criação poética inerente a todos os seres humanos, manifestada em ritmo
descontínuo entre a memória e a imaginação; entre a realidade e as representações. É o ato do
homem mergulhar no mais profundo de si mesmo e se inventar a cada vez de maneira diferente,
provocado pelo texto literário.
O aprendizado que acontece através do texto literário vem desafiado por variados
símbolos, manifestações e vivências da capacidade de formar nossa visão e explicação sobre os
problemas que enfrentamos e que se constituem, para nós, em constante provocação no sentido
de lhes oferecer resposta e soluções adequadas no intercâmbio das relações sociais estabelecidas
com as pessoas, com o mundo, com a palavra escrita e consigo.
O conceito sobre leitura prazerosa que vem se explicitando é que ler não é apenas
decodificar sinais gráficos e interpretá-los, mas abrir as portas da imaginação; é integrar-se a
si, e as suas vivências. Ler é buscar fruir o prazer de perceber-se construtor da história da
humanidade. Ler é tirar referências para a vida.
Como disse Paulo Freire: “O ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra
ou na linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do
mundo precede a leitura da palavra.” (1989, p. 11).
A leitura é um instrumento fundamental de aprendizagem que deve estar associado ao
prazer. Assim, esta, concebida como uma ação lúdica que nos leva à diversão, à exploração de
mundos diferentes dos nossos, reais ou imaginários, que nos aproximam das outras pessoas e
de suas ideias, que nos convertem em exploradores de um universo que construímos com nossa
imaginação (SANTOS, 2005).
Todo esse discurso tem a ver com a subjetividade das relações leitor – escritor – texto
que se propagam pelo prazer de certas rupturas com a linguagem gramatical e com um gozo
não explicado, mas sentido.
A leitura e a subjetividade têm uma relação inseparável que já vem sendo trabalhada por
diferentes pensadores, os quais trazem no âmago das explicações o que transcende ao palpável,
ao descodificável. Para Proust (1991, p. 32) “a leitura está no limiar da vida espiritual; ela pode
nela nos introduzir, mas não a constitui.” Mas, adiante ele esclarece “Na medida em que a
leitura para nós é a iniciadora cujas chaves mágicas abrem no fundo de nós mesmos a porta das
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moradas onde não saberíamos penetrar, seu papel na nossa vida é salutar”. (PROUST, 1991, p.
35).
Na colocação de Bachelard toda nossa vida é leitura, é um espaço-tempo da imaginação.
Fundamental se faz viver e viver em busca do ler prazeroso, em toda dimensão psíquica que
percorre o físico na busca salutar de encontrar-se. A leitura, como diz Bachelard (1988, p. 24)
“é uma dimensão do psiquismo moderno, uma dimensão que transpõe os fenômenos psíquicos
já transpostos pela escritura.”
A vida humana é fundamentada pela sua capacidade de imaginar. Essa capacidade leva
o homem a ultrapassar a solidão dos instantes e assumir seu papel criador, seja nas passagens
das ciências ou da arte. A imaginação é configuração de tudo que acena ao devir ser, precede
qualquer racionalização, visto que está no sonho antes de ser um espetáculo consciente pois “só
olhamos com paixão estética as paisagens que vimos antes em sonho” (BACHELARD, 1998,
p. 05); ela detém a supremacia sobre qualquer outra atividade espiritual; ela é produtora de
imagens e pensamentos, “graças ao imaginário, a imaginação é essencialmente aberta, evasiva.
É ela, no psiquismo humano, a própria experiência da abertura, a própria experiência da
novidade.” (BACHELARD, 1990, p. 1)
A imaginação é puro devir, e a incursão em determinados devaneios poéticos permitenos, segundo Bachelard (1988), o alargamento da existência, induzindo-nos a depositar, a
investir, a acreditar no universo. A imaginação possibilita extrapolar a faculdade de reproduzir
o perceptível, ir além dos fenômenos apreendidos pelo prisma da percepção visual.
Bachelard emprega conceitos da psicanálise e da fenomenologia para dar conta de
capturar os instantes da criação poética e os ritmos da palavra literária. Desse modo, sua
abordagem da literatura não destitui o uso das faculdades humanas – como a memória e a
imaginação – como elemento-chave para a criação poética. Bachelard remete a criação poética
ao uso livre das faculdades humanas, no ritmo descontínuo entre a memória e a imaginação.
Assim, o imaginário, ao contextualizar as imagens, ao mesmo tempo em que cria,
mobiliza-as e vai além delas sugestionando novas representações, satisfazendo essa exigência
de novidades que seculariza a psique, que nos faz ultrapassar as formas percebidas. O ato de
imaginar corresponde ao inaugurar de uma nova vida que se instaura cortes profundos com o
real comumente perceptível. A imagem faz surgir uma incompletude, um infinito.
Um infinito que potencializa o complexo de criatividade capaz de transformar a leitura.
“A leitura é um encontro entre duas subjetividades, a do leitor e a do autor, que se enriquecem
mutuamente” é o que afirma Ovaknin (1996, p. 199). Subjetividades que traçam a alma humana
em mais gozo, relações amorosas, em liberação da sensibilidade.
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O começo de uma bela história de amor acontece quando o livro e o leitor se encontram.
Haverá uma troca mútua de presente: a vida. Estabelecendo uma relação profunda, preciosa,
que funda-se em uma prática da leitura que permite ao homem olhar introspectivo. Permite ao
livro a existência, a contribuição e o tornar-se materializado. Movimenta-se a biblioterapia, que
cura, que enaltece a alma, que transforma papel e tinta impressos, em saber, em poder, e em
liberdade.
É sobre esta “bela história de amor” que a presente pesquisa se propõe falar. O encontro
do prazer com o ato de ler criando sentido, eliminando os signos, passando todavia por eles.
Dar-se os significados para além das palavras escritas, produz-se um discurso do texto, pois
ninguém ler o que está escrito, o inconsciente se encarrega de ressaltar o caráter subjetivo da
leitura, dando a validade consciente de que todo leitor, organiza e simplifica tudo que lhe é
apresentado, selecionando e retendo somente o que gostaria de preservar para si, neste caso se
ordena, resume e vivencia os sabores e dessabores de ler.
A impertinência é uma característica da leitura, por não ser possível olhar e analisar a
leitura quanto a seus efeitos diretos que trará ao leitor; cada leitor estabelece uma forma de
comunicação com o texto, ele lhe dirá individualmente sua pertinência. O mesmo texto pode
representar sabores (alegria, esperança, liberdade) e dessabores (tristeza, repulsa, sentimentos
acusatórios) porque a leitura é penetrante de desejo, de repulsa, de incômodos, de indignação,
que possam estar contidos no leitor, que se manifestam ao ler.
Interrogando-se sobre: Que há desejo na leitura? Barthes (1993) delineia três tipos de
prazer, três vias imaginárias pelas quais o imaginário captura o sujeito leitor. Num primeiro
tipo, que denomina fetichista, o leitor tira prazer de certas palavras, de certos arranjos de
palavras. No segundo, o leitor é puxado para frente do livro, para superação do suspense.
Barthes (1993) mostra a analogia deste prazer com o desvendamento do que está oculto, com a
escuta, com o prazer do texto, texto de prazer em sua ambiguidade.
No terceiro, o que Barthes (1993, p. 46) afirma é que “sobre o prazer do texto, nenhuma
“tese” é possível; apenas uma inspeção (uma introspecção) que acaba depressa. Eppure si
gande! E, no entanto, para com e contra todos, eu fruo do texto.” Há o prazer que todo indivíduo
vive dentro da sua individualidade.
Na ideia de ler por prazer, não há sentido em exigir tarefas que não têm nenhuma relação
com isso. O correto é apenas trocar ideias e privilegiar a construção de sentido dos textos,
estabelecendo relações com a realidade das leitoras e com diversas artes.
O comportamento de ler para estudar não deve perder de vista o prazer, contudo envolve
uma relação de apreensão e resultado sobre o lido, caminha pela ideia de formação leitora para
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o exercício de uma prática social que pode ser demandada pelo campo de trabalho. O
comportamento de ler para se informar está presente na atualização sobre assunto do cotidiano
que amplia o conhecimento do sujeito.
Assim, os tipos e os estágios de leitura irão influenciar diretamente na forma de como
iremos apreender o que lemos. Também nosso estado de espírito irá influenciar na forma de ler.
Existe a leitura descompromissada, de lazer/prazer, a leitura de relaxamento e as leituras
“obrigatórias”. Cada tipo de leitura juntamente com nosso estado de espírito irá reproduzir
efeitos diferentes no resultado final de assimilação da leitura.
Segundo o texto de Martins (1982) existem três formas de leitura que estão associadas.
Leitura sensorial começa muito cedo e nos acompanha no decorrer de nossas vidas. Esse tipo
de leitura envolve nossos sentidos e consequentemente nossas emoções. É a primeira forma de
ler, ou seja, é o nosso primeiro contato e encontro com a leitura. “A leitura sensorial vai,
portanto, dando a conhecer ao leitor o que ele gosta ou não, mesmo inconscientemente, sem a
necessidade de racionalizações, justificativas, apenas porque impressiona a vista, o ouvido, o
tato, o olfato ou o paladar”. (MARTINS, 1982, p. 43). Leitura emocional utiliza-se dos estados
emocionais das pessoas, lida com os sentimentos, com o subjetivismo, o que interfere na forma
de se ler. É uma leitura menos objetiva, o que não quer dizer que seja uma leitura superficial e
ficcional, entretanto uma leitura que possibilita interferências externas ao texto. (MARTINS,
1982)
Já a leitura racional serve para levar o leitor a entender, a compreender algo, ou seja,
conseguir ter uma posição crítica e reflexiva em relação ao que foi lido. A leitura racional
possibilita o entendimento de coisas que estão subjacentes no texto, ela nos permite entender o
texto em sua completude, “estabelecer uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a reflexão, a
reordenação do mundo objetivo, possibilitando-lhe, no ato de ler, dar sentido ao texto e
questionar tanto a própria individualidade como o universo das relações sociais” (MARTINS,
1982, p. 67).
Por isso, ler é o resultado de uma exigência e/ou uma necessidade de um meio
sociocultural. O leitor pouco escolarizado possui uma experiência que irá influenciar na sua
forma de decifrar, interpretar e com isso apropriar-se da leitura.
Através da leitura do livro de Martins (1982) pode-se perceber que não existe uma
hierarquia entre as diferentes formas de leitura, elas se completam. Não se realiza apenas um
tipo de leitura emocional, sensorial ou racional, mas sempre utiliza-se destes três níveis em uma
mesma leitura.
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Sendo assim, são as histórias, as experiências e as circunstâncias de vida de cada leitor
no ato de ler, bem como as respostas e questões apresentadas pelo objeto lido, no decorrer do
processo, que podem evidenciar um certo nível de leitura, uma certa compreensão de mundo.
A experiência de vida de leitor de textos escritos tem a possibilidade de formar o sujeito
a partir de seu contato com os livros, mostrar sua relação afetiva com a biblioteca e como isso
influencia em seu encontro com a leitura (SILVA, 1992, 1990, 1986; ZILBERMAN, 1984).
Já Freire (1989) mostra que o sujeito não leitor do texto escrito pode ser um grande leitor
de mundo através da sua identificação, das relações sociais e políticas que estabelece; à leitura
está ligada às vivências, às crenças, disposições, práticas, tudo isso influencia a leitura.
O hábito da leitura não é algo que nasce com o ser humano é construído ao longo da
vida (AGUIAR, BORDONI, 1993; AMARILHA, 1997; CAMPOS, 2003; COMERLATO,
1995; HELD, 1980). A leitura por causa desse processo de construção apresenta característica
multidisciplinar estando inserida em diversas disciplinas como tema. Ex.: letras, filosofia,
sociologia, psicologia, etc.
Além dessa característica, o mundo contemporâneo exige o tempo todo que tenhamos
múltiplos letramentos digitais. Nesse sentido, inclui-se a diversidade como elemento importante
para contemplar todos os níveis de leituras. (TERZI, 2002)
O papel do professor na prática pedagógica de leitura inter-relaciona dois mundos
diferentes o mundo do texto (conhecimento) e o do leitor. O professor deve ter conhecimento
atualizado das fontes e dos tipos de usuários que ele irá atender. (KLEIMAN, 1995)
Bem como, saber diferenciar o estágio/nível de leitura em que o leitor se encontra. O
leitor pode se encontrar nos seguintes estágios/níveis: decodificação, interpretação,
compreensão, criação. Decodificação, o leitor decodifica as palavras e repete o que o autor diz.
Compreensão, identifica o sentido das frases e das palavras na amplitude do texto. Deve,
também, entender os possíveis significados do texto no contexto, lendo também o que está
implícito. Interpretação, exige a capacidade de relacionar os conceitos com a realidade concreta,
com os problemas e com as questões pessoais ou da pesquisa. Criação, exige a capacidade de
inovar e ir além do problema investigado pelo texto. Propõe uma nova tese (a solução) para o
problema ou para a questão proposta (SANTOS, 2005).
Além de proporcionar novas experiências e impulsionar o desejo de aprender, viabiliza
ao leitor certa autonomia. Ler é manter uma aproximação com o imaginário como “conjunto
das imagens e das relações de imagens que constituem todos os processamentos do pensamento
humano” (DURAND, 1997, p. 14). A imagem carrega um sentido diretamente ligado à
significação imaginária, a imaginação criadora, ao desejo de tornar-se ser (DURAND, 1997).
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É esse desejo do devir que se encontra conceitualmente na leitura prazerosa a presença mais
intimista do humano.
Na liberdade ou no cárcere, seja na realidade ou seja no sonho, por meio da transferência
ou segundo as paixões, a ilusão, a imagem pode ser cativante e a aparência adquirir um
semblante de existência. O deparar-se com as provocações do ato de ler são suscetíveis a
identificações com o texto que está em mãos, cessam bruscamente, provocam distanciamento
ou se alongam no imaginário por tempo, constituindo em alguns casos o modo de ser do sujeito.
Poderá ocorrer ainda que o absurdo se imponha, a palavra se anuncie a contragosto e a
expectativa seja surpreendida. Se súbito, a própria inquietação pode perder toda a justificação
e o pavoroso deixar-se tomar por um jogo: um obstáculo inconsciente é eliminado e a angústia
converte-se em riso. Trata-se de situações que anunciam a introdução do uso do imaginário:
aquele em que a capacidade lúdica intervém entre identificações e desidentificações. Assim,
como opor o real e a fantasia, uma vez que a realidade não exclui aqui o irreal e permite a
fantasia?
Sem outra finalidade que não a de sentir prazer de ler. Defende-se, nesta pesquisa, que
em todos os níveis de educação deve haver tempo e espaço programados para ler, ler para si
mesmo. Ensinar a ler não é independente de fomentar o prazer da leitura. É com essa concepção
de leitura prazerosa na formação, dos estudantes na escola, das pessoas privadas de liberdade e
das pessoas livres que se procura trabalhar. O desafio é ler.
A partir desse desafio, a partida do estudo conceitual interpretativo da leitura prazerosa
foi o uso do texto literário como expressão escrita de relações sociais propostas e, ao mesmo
tempo, formas de indissociabilidade de ser, de agir, de pensar e de fruir.
Todavia, esclarecemos que a leitura prazerosa não é vista como “aquela em que se toma
contato com textos leves em “posições de almofada”, na qual o leitor são perpassados pela
experiência literária de forma romântica e mágica” (BAJOUR, 2021, p. 83).
Discorda, também, das representações que “se ampara nos discursos e pedagogias do
prazer, [...] que partem de uma visão de leitura como uma atividade sagrada e intocável. Prazer
visto como consequência do contato “livre” com os textos, sem intervenção docente, que é
considerada um obstáculo a essa relação prazerosa” [...] (BAJOUR, 2021, p. 81).
Entende que a leitura desperta meandros de dores, alegria e despertamento. Por esta
razão, às mulheres encarceradas o texto literário deve ser apresentado de forma prazerosa, sem
maiores pressões e pretensões. Depois de haver sintonia entre leitoras e texto literário, é que se
pode discutir sobre as denominações literárias. A ideia é começar com um/a autor/a para se
criar clima prazer com o texto, com o ato de ler; é uma indicação pensada, pois pode-se
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percorrer um olhar mais atento sobre a escrita referenciada pelo/a autor/a. Esta escolha na qual
há intervenção da professora pode ser vista como uma elaboração didática para orientar a
relação “livre” que toda leitora deverá ter com os textos, a fim de prever-lhe um possível futuro
de vínculos estáveis com a leitura.
Então, a leitura prazerosa permite autonomia social do indivíduo, estimula seus
conhecimentos e ajuda a refletir sobre seu pensamento a respeito do mundo e de si mesmo,
contribui para seu enriquecimento intelectual e cultural, desenvolvendo seu senso crítico e
despertando-o para novas experiências, sensibilidade e reflexão sobre a realidade, sobre os
reflexos dos desejos e dos anseios expressos como forma de demonstração dos sentimentos
humanos. A imagem, a interpretação, a sensação, representam o olhar, o sentir, o ser sensível,
estando presente no pensar, no aprendizado do mundo, na reflexão crítica.
A prática de leitura prazerosa deixa no ar um enigma, um sabor de desconhecido, o
encontro do desejo, do gosto manifesto do imaginário que vêm à tona, ao nível do patente,
possibilita buscar nos textos informações práticas, satisfazer curiosidades, informar-se sobre o
que acontece no mundo, divertir-se, aprender, relacionar-se com as pessoas, fazer amigos.
Tudo isso pode ser estudado e constatado dando se, também, o nome de leitura prazerosa
na prisão. Em todo caso, seja qual for o nome que se lhe dê, a leitura prazerosa na prisão
continua sendo uma hipótese interpretativa, possível e realizável. É exatamente uma hipótese
como as que se apresentam nas ciências. Resta o fato de que não existe nenhum meio, para
ninguém, de falar em termos válidos da própria leitura. Resta o silêncio, em torno desse vazio,
de não leitores e das oportunidades que lhes são tiradas.
Em torno desse vazio, desse nada, desse silêncio, as interrogações fervilham, as
fantasias, os pavores e, sobretudo, as crenças da incapacidade alheia de tornar-se leitor. Toda
essa efervescência, naturalmente, em nada muda a realidade da leitura prazerosa na prisão. Só
que não pode deixar de ter efeitos sobre a vida. Se não puder explica-la, oportunize a todos os
encarcerados.
Essa mudança, que se inscreve na história dos costumes, oportunidade de leitura
prazerosa, especialmente do que chama-se aqui de leitura prazerosa na prisão, não pode passar
como superficial aos olhos da sociedade, pois certamente haverá uma evolução leitora,
imaginemos um mundo em que todos leem, e libertam suas mentes da opressão, pois encontram
alternativas viáveis de manifestações sociais.
Portanto, sobre a leitura prazerosa, nada: é o silêncio. Mas sobre o que ainda fervilha
em torno desse nada, as crenças, as fantasias, os medos, as retrações como negação dos direitos
e capacidade leitora do outro etc., que infinidade de falas possíveis! O discurso de uma
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conceituação interpretativa da leitura prazerosa, nessa infinidade, ocupa um lugar original. Não
é um discurso sobre a leitura prazerosa. Tampouco é um discurso da leitura prazerosa, o seu
sujeito, ou o seu objeto, é a nossa relação com a leitura prazerosa.
Relação esta que pode vim motivada por registros (auto)biográficos estabelecidos entre
a linguagem e a vida. Uma narrativa da vida vinda pela arte literária, onde o sujeito seja capaz
de tomar a si próprio e as suas experiências como objeto de reflexão e, neste ato considerar suas
aprendizagens, posicionar-se frente a elas e tomar decisões para sua vida. Bem como,
compartilhar a vida através não só do contar literário, mas também do produzir textos literários
em que estão presentes os elementos constitutivos da leitura prazerosa.

3.3 Elementos constitutivos da leitura prazerosa

Os elementos constitutivos da leitura prazerosa são: inteirar-se do mundo, o elo entre o
sonho e o sentido; o elo entre a imagem e a imaginação; o elo entre a fruição e a existência.
Esses elementos que, juntamente com outros, são distinguidos para efeito de análise, mas que,
na realidade, estão entrelaçados formando uma única e mesma experiência.

3.3.1 Inteirar-se do mundo

O inteirar-se do mundo perpassa pela máxima: Quanto mais você sabe, mais você quer
saber. E é nessa construção do saber que se vai adquirindo conhecimentos diferenciados e com
diversidade de pontos vista que leva a leitora a adquirir uma posição, uma avaliação sobre os
saberes, um ponto de vista e uma análise sobre seus sentimentos, emoções e fruição.
Entrar no universo das narrativas, a conhecer e respeitar a diversidade das experiências,
dos tempos, das escolhas, a ler um texto em voz alta, exatamente como está escrito, gaguejar e
atropelar as palavras, e a acolher as palavras ou respeitar o silêncio, não é uma tarefa fácil; mas
é uma tarefa necessária àqueles que pretendem que seu interlocutor aprenda a inteirar-se do
mundo.
A aprendizagem da leitura, em especial da prazerosa, não é uma mera recepção de uma
transmissão do gosto pela leitura, especialmente, se vem de uma experiência frustrante de
leitura na escola; ela envolve o querer e o sentir-se valorizado. A aprendizagem da leitura é um
envolvimento com os acontecimentos do mundo que são estabelecidos pelas relações sociais e,
oportuniza o indivíduo conhecer, relacionar, e em situação do cotidiano viver informado.
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O inteirar-se com o mundo constitui direito do preso assegurado nos termos do Artigo
41 da Lei de Execução Penal, dentre outros: XV – contato com o mundo exterior por meio de
correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a
moral e os bons costumes.
O inteirar-se do mundo através das leituras, em especial do texto literário, é adquirir um
conhecimento, e em muitos casos correlaciona-lo com o espaço existente, com a vida que se
leva, é mobilizar as faculdades subjetivas ligadas aos elos entre o sonho e o sentido, a imagem
e a imaginação, a fruição e a existência, a partir de uma objetividade que pode ser externada.

3.3.2 O elo entre o sonho e o sentido

O sonho e o sentido são elementos que se juntam para dar significações à vida. O elo
formado por eles, parte da leitura como espaço de liberdade necessária para manter a mente sã
e oportunizar devanear a vida a partir de ondas imaginárias de um real idealizado.
A leitura prazerosa aponta para uma dimensão complexa do ser humano que mexe com
o psiquismo, traz o encadeamento lógico de ideias; desponta o inconsciente, que revelando as
imagens irracionais do sonho, da frustração, da criação artística e poética, elimina os sintomas
de recordações traumáticas através do método catártico, ou seja, “a cura pela fala”, método esse
utilizado por Freud desde o início da psicanálise.
O inconsciente gera imagens, que, diante da manifestação do desejo, forma, no plano
do imaginário, o objeto que permitirá sua satisfação. Um exemplo é o sonho, campo em que os
desejos vão tentando uma satisfação no plano das imagens geradas. Para Freud (1987), os
sonhos são, na verdade, uma expressão de desejos e conflitos que não podem se tornar
conscientes e, portanto, ficam censurados em uma instância psíquica denominada de
inconsciente. Ainda segundo ele, na maioria das vezes, o que sonhamos não é o que parece ser,
mas, sim, algo distorcido e mais profundo que precisa de interpretação para ser compreendida;
todo sonho é a realidade disfarçada de um desejo recalcado.
No sonho há o mundo em que se imagina, geralmente, o imaginar é carregado de coisas
boas e proezas, situações tranquilizadoras em que o indivíduo conhece a paz e o repouso, a
reconciliação e expectativas amorosas, mesmo quando se trata de uma situação conflituosa. O
indivíduo desenvolve ações nobres, novas às que vinha desenvolvendo. "Pela graça de uma
imagem literária, de uma imagem inesperada, a alma tocada segue a indução da tranquilidade.
A imagem literária torna a alma bastante sensível para receber a impressão e sutileza absurda"

68

(BACHELARD, 1993, p. 212); o devir, fazendo nos sonhar, e esse sonhar vem carregado de
sentido.
O sentido como elemento constitutivo da leitura prazerosa está em conduzir a
experiência com os "outros" e consigo mesmo. A tentativa de apreensão do "outro" provoca um
certo estranhamento de si mesmo, dos seus valores de modo a gerar uma nova consciência. Essa
situação pode ser o próprio sentido adquirido, provocado por uma leitura literária. O sentido é
o ato de significar, dar a entender, de apresentar várias facetas de um objeto, uma coisa, um
valor, está ligado a interconexão estabelecida entre o autor, a leitora e a compreensão dada a
enunciação textual do referencial que se tem.
O sentido garante o significado as sequências de palavras enunciadas na frase, e
consequentemente do todo completo, o texto. A leitura oportuniza uma pausa da realidade
dolorosa causada pelas perdas ou choques de valores, de laços afetivos ou relações de
pertencimento. Em sendo assim, qual o sentido e o poder da leitura prazerosa na prisão?
Poderia se responder que esta implica sempre a possibilidade de reinventar-se, tomar
consciência de si e dos outros, dos limites e dos poderes da palavra, quando se trata de expressar
pensamentos e desejos em sociedade.
A leitura prazerosa e ou a recordação de textos lidos têm poderes restauradores.
“Provocam, às vezes, uma perda total de sentido, mas podem igualmente estimular a
criatividade e a inventividade, contribuindo para que os outros equilíbrios sejam forjados”
(PETIT, 2021, p. 21). Os sentidos a elas atribuídos podem contribuir para o bem-estar, para
reconstrução dos sentimentos, para representação de si mesmo e, do próprio sentido da vida;
assim como podem despertar a crença de ser perigosas, pois induzem a pensamentos
incontroláveis pelo poder dominante externo a qualquer indivíduo, motivo pelo qual são
temidas.
A vivacidade dos sentidos e do prazer compartilhado pela leitura prazerosa estão longe
do controle e da nota escolar. A leitura prazerosa não pode ser símbolo de tédio e exclusão,
como ocorre em algumas situações escolares em que a decodificação dos textos em voz alta é
o essencial da proposta de leitura; aqui ao que parece, espera-se associações inesperadas entre
o sonho e o vivido; textos relidos; lembranças; transformações que cada indivíduo pode operar
em seu viver.
A intersubjetividade provoca o gosto pela leitura, ao mesmo tempo ocasionada pela
leitura abre o devaneio que permite a construção de um mundo interior e uma posição narrativa
do indivíduo sobre a escrita de si: ler permite iniciar uma atividade de narração que estabelece
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vínculos entre os fragmentos de uma história, entre os participantes de um grupo e, às vezes
entre universos culturais.
O encontro com o texto literário traz situações de intersubjetividade prazerosa; a leitura
entra na experiência de cada leitora, coloca mais palavras em suas vidas, mudanças acontecem
dentro de si e não conseguem explicar. Precisa do outro para “despontar” suas próprias imagens,
no interior. Mas, precisam sobremaneira através das narrativas de si utilizarem do recurso a
recordações-referências (JOSSO, 2004) que balizam a duração de uma vida. “No plano da
interioridade, implica deixar-se levar pelas associações livres para evocar as suas recordaçõesreferências e organizá-las numa coerência narrativa, em torno do tema da formação” (JOSSO,
2004, p. 39).
No tema da formação de leitoras há uma sensibilidade poética presente nas variações
dos temas, cumpre reconhecer que cada tema é em si mesmo um prazer supremo, uma
perspectiva de imensidão íntima, uma intensidade, uma descoberta, um despertar, uma alegria
escondida que vem à tona, uma cura às enfermidades.

3.3.3 O elo entre a imagem e a imaginação

A humanidade está enferma, necessitando de um novo sentido para a vida, quando se
chega a níveis de sofrimento físico, psíquico e moral tão altos, a cura está para além de
explicações cartesianas e dos remédios de consultórios médicos, é preciso incluir na prática
científica a sensibilidade estética, a subjetividade, as intenções e a alma. Seguir caminhos
abertos por Bachelard que levam em conta os afetos, as emoções, a complexidade do ser
humano e sua expressão simbólica e cultural.
Não é possível mais viver só com a expressão razão, pois o ser humano é também
constituído de uma linguagem sentimental baseada em componentes emocionais e relativos à
sensibilidade da imaginação poética. O homem dá sentido à sua vida usando da razão e da
imaginação: constrói teias simbólicas, sejam elas científicas, sejam religiosas, artísticas,
filosóficas ou literárias, que lhe dão respaldo para enfrentar situações de escassez tanto material
quanto existencial.
O homem tem o poder de construir um mundo à imagem e semelhança de sua
imaginação, de tornar-se saudável mentalmente tecendo a realidade com símbolos e sentidos
através do imaginário, dos sonhos, das emoções, dos sentimentos expressos em vez de
explicação. A leitura prazerosa pode ser uma das formas de manifestação dessa nova
constituição científica de ser.
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A imagem é “obra da imaginação absoluta, extrai todo o seu ser da imaginação”
(BACHELARD, 1993, p. 87). A imagem é pura, é um fenômeno em si mesma. Para Bachelard,
o psiquismo humano se caracteriza pela preexistência de representações imagéticas, que,
intensamente carregadas de afetividade organizarão sua relação com o mundo exterior. Desse
modo, a formação do eu pode seguir duas vertentes opostas: na primeira, o sujeito adquire uma
racionalidade abstrata ao inverter a corrente espontânea das imagens, depurando-as de toda
sobrecarga simbólica; na segunda, ele se deixa arrebatar por elas, deforma-as, enriquece-as para
fazer nascer uma vivência poética, atingindo sua plenitude no devaneio acordado.
As imagens que se impõem como obstáculos para a abstração, revelam-se em
contrapartida prosaicas para o devaneio, assentando os fundamentos de uma nova teoria da
imaginação e do imaginário. O imaginário obedece a uma “lógica” e organização em estruturas
(diairéticas, místicas e sintéticas)23 cujas leis não se pode formular (BACHELARD, 1998,
1990a; DURAND, 2019).
O imaginário é próprio de obras, mentais ou materializadas, que servem a cada
consciência para construir o sentido de sua vida, de suas ações e de suas experiências de
pensamento. Nesse aspecto, as imagens visuais e linguísticas contribuem para enriquecer a
representação do mundo, sob a forma da imaginação devem a sua consistência, sua perenidade
a uma constituição linguística própria que a distingue dos textos de informação objetiva ou
formalizados de modo abstrato; vem por conseguinte da virtualidade das significações, de sua
potencialidade de surgimento de sentidos novos, da infinidade de ressonância por ele
desencadeadas (BACHELARD, 1998, 1990a; DURAND, 2019). Bachelard estabeleceu sua
poética do devaneio acordado na produtividade dos arquétipos 24 das quatro elementos (terra,

23

Os símbolos diairéticos ratificam as imagens de ascensão, através dos processos de distinção, axiomas que nos
mostram ideias de transcendência e purificação. A transcendência em que “a ascensão é imaginada contra a queda
e a luz contra as trevas” (DURAND, 2019, p. 158), conectadas a um heroísmo apolíneo, à figura masculina,
heroica, forte, de luz e, quem sabe, perfeição solar. A ideia de purificação, funciona como catarse. É possível notar
essas características diairéticas também nos elementos do fogo, da água e do ar, elementos que já se manifestaram
em diversas culturas como arquétipos de purificação.
As estruturas sintéticas estão conectadas pelas matrizes arquetípicas da dominante copulativa, aos esquemas
verbais de ligar, progredir, voltar.
As estruturas místicas unem seus símbolos sob uma conexão de isomorfismos da dominante digestiva, com
esquemas verbais confundir, descer, possuir e penetrar. Dentro das estruturas místicas, encontramos os símbolos
da inversão e da intimidade.
24

O termo arquétipo adotado aqui se refere ao sentido atribuído Jung (2002) de imagens universais que, por
representarem situações típicas na vida e, por serem repetidas desde tempos imemoriais, imprimiram essas
experiências na constituição psíquica do homem, representando possibilidades de um determinado tipo de
percepção e ação sobre a realidade. São as representações coletivas e primordiais, isto é as imagens do inconsciente
coletivo e primordiais, que vão representar o modelo básico do comportamento instintivo humano. Para Jung
arquétipo seria sinônimo de “protótipo”, “imagem original”, “origem primordial”. No entanto, para antropologia
do imaginário, a ideia central é que o arquétipo se caracteriza como “substantificações dos esquemas” (DURAND,
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água, fogo e ar) com relação às quais o imaginário obedece a verdadeiras leis oníricas. Ele
estabelece a imaginação poética nos devaneios dos quatro elementos: 1) a imaginação material;
2) a imaginação dinâmica do movimento; 3) a imaginação dinâmica das forças; 4) as imagenslembrança; e 5) a imaginação arquetipal.
Para Bachelard, o arquétipo da água se confunde com a própria imaginação. A água,
surge a distinção entre imaginação material (ou das mãos) e imaginação formal (ou dos olhos).
A imaginação formal valoriza o modelo teórico matemático e a formalização lógico-empírica
da tradição aristotélica, cartesiana e positivista das ciências naturais. Já a imaginação material,
o homem é um agente ativo em conflito com os elementos da matéria (BACHELARD, 1998).
A imaginação dinâmica do movimento, trata do elemento ar. “[...] uma imaginação
dinâmica deve poder viver o duplo destino humano da profundidade e da altura, a dialética do
suntuoso e do esplendor. [...]”. Enquanto a imaginação material refere-se à materialização do
imaginário, a imaginação dinâmica, no polo oposto, corresponde à esvanecimento dos objetos
concretos. “O movimento imaginado, desacelerando-se, cria o ser terrestre; o movimento
imaginado, acelerando-se, cria o ser aéreo” (BACHELARD, 1990a, p. 109).
A imaginação dinâmica das forças, considera o efeito desmaterializante do elemento ar,
e o elemento terra e os devaneios da vontade. Os devaneios dinâmicos vão despertar uma
resistência (terra) adormecida nas profundezas da matéria, é sob o sustentáculo da força do
homem e de sua voracidade de transformar a matéria, se revela a real perspectiva dinâmica
como exaltação ativa, ofensiva, colérica do sonhador excitado por um mundo super
provocativo, muito adverso. Bachelard (1990b) defende sobre o elemento terra as imagens da
intimidade, inverte a imaginação dinâmica em imaginação do repouso.
As imagens-lembrança, “Conhece a fusão da imaginação com a memória. Abre-se então
a todas as aventuras da fantasia, aceita a ajuda dos grandes sonhadores e entra no mundo dos
poetas" (BACHELARD, 1989, p. 19). Na meditação confortável da imaginação do repouso, no
instante em que o tempo se verticaliza, há reunião da imagem que se "vê" com a lembrança que
se "viu". "o homem mira-se no seu passado, toda imagem é para ele uma lembrança"
(BACHELARD, 1998, p. 69)
A imaginação arquetipal, mergulho no imemorial da primitividade da imagem; da
imaginação poética através da ressonância na atemporalidade da imagem arquetípica, depende
da subjetividade do sonhador, está presente o elemento fogo.

2019, p. 60). “Sublinharemos, portanto, por nosso lado a importância essencial dos arquétipos que constituem o
ponto de junção entre o imaginário e os processos racionais” (p. 61).
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As imagens poéticas que Bachelard estuda são purificações individuais dos arquétipos
coletivos e dependem da subjetividade do sonhador: “é essa contribuição pessoal que torna os
arquétipos vivos; cada sonhador repõe os sonhos antigos em uma situação pessoal. Assim se
explica porque um símbolo onírico não pode receber, em psicanálise, um sentido único”
(BACHELARD, 1990a, p. 174).
Para Bachelard, a vida das imagens repousa sobre leis de uma “física onírica”. Então, é
possível pensar uma imagem literária que leva a contemplação. A imagem da contemplação
comumente é inspiradora à paz do mundo; o olhar tem uma função, "que nada tem a fazer, de
um olhar que não olha mais para o objeto particular e sim olha o mundo" (BACHELARD, 1993,
p. 213).
Quando se lê um texto literário, a imagem construída através dele tem significado em si
mesma, no momento presente e de maneira distinta em cada leitor, que se torna neste momento
também autor. Ler prazerosamente é entregar-se completamente ao momento da leitura, é
examinar as imagens presentes que se vão apresentadas e formuladas a partir das lembranças
que se tem dos espaços mais íntimos da existência.
Uma leitura prazerosa é capaz de colocar a leitora fora do mundo próximo, levando a
um mundo de infinitas possibilidades, ao sonho, a simples lembrança, na meditação, renovar
em si uma contemplação inaugural provocada pela imaginação, pelo espaço do além.
A leitura proporciona as imagens da imensidão, do imaginante consciente sem ser
lançado no mundo visto tal como ele é, tal como ele era antes do sonho. Sonha-se em um mundo
imenso. A leitura prazerosa abre uma imensidão sem cenários, mas que podem ser elaborados
em detalhes quando há uma conquista da intimidade leitora aprofundada, libertada de suas
preocupações, de seus pensamentos e de seus sonhos.
As sonhadoras inflamadas pelas chamas dos sonhos, ampliam seus mundos, meditando
sobre o destino que têm e terão, em parte exprimem uma beleza do mundo, e em parte a
realidade à qual estão presas no sentido literal da palavra.
Assim observando pode se dizer que a leitura prazerosa é um ir além do objetivo, é uma
interação em que a imaginação transcende ao palpável; a imaginação é necessária para
sobrevivência e a vivência humana; é um mergulhar e admirar o mundo como Anne de Green
Gables, personagem de Montgomery. A imaginação nos liberta, mesmo quando trazemos as
marcas, as dores dos fracassos e o aprisionamento físico. A imaginação deixa a pessoa mais
feliz ou mais triste, provoca uma dor esquisita, mas agradável ao ser vivente. Pode ser que
depois venha algo ainda melhor, mas não dar para ter certeza. Nesta perspectiva, a leitura
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prazerosa é inteirar-se do mundo, é manter um elo entre o sonho, o sentido, a imagem, a
imaginação, a fruição e a existência.

3.3.4 O elo entre a fruição e a existência

O sensível não pode perder lugar para o conhecimento. Ambos devem andar juntos.
Evitar a separação entre o mundo da razão e o da sensibilidade é uma ideia posta pela leitura
prazerosa que aprofunda a inter-relação com o corpo, a emoção, o cognitivo de maneira
indissociável. Dessa indissociação está presente todos os espaços internos que guardam os
sonhos da alma humana: “quem enterra um tesouro enterra-se com ele” (BACHELARD, 1993,
p. 100); e, é importante voltar-se para seus devaneios com a diversidade de possibilidades.
Em certas horas, a poesia propaga ondas de tranquilidade. À força de ser imaginada,
a paz institui-se como uma emergência do ser, apesar de um mundo conturbado. A
imensidão foi ampliada pela contemplação. E a atitude contemplativa é um valor
humano tão grande que confere a uma imensidão a uma impressão que um psicólogo
teria toda a razão em declarar efêmera e particular. Mas os poemas são realidades
humanas; não basta referir-se a "impressões" para explicá-las. É preciso vivê-las em
sua imensidão poética. (BACHELARD, 1993, p. 214)

A fruição está ligada ao campo da afetividade e não da experiência. Fruir, gozar o
mundo, é assumir a vida na sua essência pura, sem representações, idealizações que estão
aquém do seu próprio viver. A ideia de fruição está em encontrar-se no mundo, não como um
ser caído, jogado, mas como um ser que se alimenta, que frui do espetáculo que é a própria
vida.
Na fruição, busca-se compreender como se dá a relação com o mundo, como o eu toca
esta realidade e de alguma forma se garante como "interioridade". A relação de fruição com a
existência é primeiramente uma saída de si, em busca de uma assimilação, logo depois da
satisfação, existe um retorno novamente a si, satisfeito.
A fruição define um eu, separado, que atua no mundo a partir de sua vida interior.
Portanto, ao analisar as imagens poéticas a partir de noções e conceitos da psicanálise e,
sobretudo, da fenomenologia, Bachelard aponta para a necessidade de uma topoanálise, ou seja,
“o estudo psicológico sistemático dos locais de nossa vida íntima”. (BACHELARD, 1993, p.
28)
Aqui o espaço é tudo, pois o tempo já não anima a memória. A memória – coisa
estranha! – não registra a duração concreta, a duração no sentido bergsoniano. Não
podemos reviver as durações abolidas. [...] É pelo espaço, é no espaço que
encontramos os belos fósseis de duração concretizados por longas permanências. O
inconsciente permanece nos locais. [...] Localizar uma lembrança no tempo não passa
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de uma preocupação de biógrafo e corresponde praticamente apenas a uma espécie de
história externa, uma história para uso externo, para ser contada aos outros.
(BACHELARD, 1993, p. 28-29)

Aqui encontramos a noção de espaço descrita por Bachelard (1993) à descontinuidade
das recordações individuais transformadas em literatura. O espaço é, para Bachelard, a
materialização da memória atávica, de uma memória arraigada – e não de uma memória social.
A espacialização das recordações é construída, contudo, em um ritmo constante entre a
memória e a imaginação. Passa-se o elo entre a existência e a fruição e vice-versa numa análise
de intimidade.
Uma intimidade plausível remontada em alguns caso pela literatura intimista, a exemplo
de Clarice Lispector, escritora escolhida para a iniciação literária na formação de leitoras com
restrição ou privação de liberdade. O porquê da sua escolha veremos na próxima seção.

3.4 A literatura de Clarice Lispector no contextos de restrição e privação de liberdade

A poesia, a prosa intimista (ou introspectiva) é uma classificação dada aos poemas, aos
contos e crônicas que possuem um caráter mais íntimo. Ou seja, que expõe as emoções e
sentimentos do autor, do eu lírico ou das personagens envolvidas. As principais características
da literatura intimista são: exploração da alma humana; introspecção, emoção e reflexão;
sensibilidade e musicalidade; conflitos pessoais do indivíduo; valorização do psicológico;
questões espirituais e metafísicas; universo onírico (sonho); exploração do consciente e
inconsciente. Estas, percorrem a esfera íntima das personagens, desvelando suas experiências
traumáticas, os conflitos instaurados na psique, as questões espirituais, morais e metafísicas.
Normalmente essas figuras fictícias são atormentadas, oprimidas pela sociedade e suas
convenções, vivem reclusas, não interagem com as outras pessoas ou, se o fazem, é de uma
forma restrita.
A literatura intimista ou introspectiva enfoca o conflito do indivíduo na sua esfera
consciente e também na inconsciente. Estas obras apresentam a mesma técnica de investigação
da alma humana desencadeada, a exemplo, por Clarice Lispector (1920-1977) e seus narradores
que se comunicam com o leitor através do fluxo de consciência. Com este processo narrativo a
visão de um personagem é revelada por meio da abordagem marcante dos mecanismos de sua
mente; desta forma qualquer distinção entre consciência e inconsciência, o real e o sonho, é
obscurecida.
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No caso da literatura, mais especificamente os textos de Lispector (2018, 2016, 2009,
1999, 1998, 1971), é preciso estar atento às metáforas, imagens, etc., pois os recursos da
linguagem são recursos históricos. Ela é uma escritora que revela o mais profundo da essência
e experiência humana, devolvendo às palavras sua vitalidade. Essas são algumas razões, da
escolha por Clarice Lispector para introdução de leitura inicial no espaço de restrição e privação
de liberdade, na prisão.
A dificuldade, às vezes, encontrada em Clarice Lispector suscitada por alguns leitores é
uma motivação para se acessar a autora como uma leitura possível na prisão, pois todas as
pessoas têm direito às obras cultas, não será o encarceramento, nem à pobreza e à ignorância
que devem impedir o acesso; é possível uma relativa difusão das formas literárias nos contextos
prisionais, sem barreiras na circulação, a sensibilidade ao hábito de leitura, poderá ser crescente.
A literatura tem alcance universal, e pode ser acolhida pelas mulheres encarceradas.
Pois, [...] “a compreensão do leitor depende muito de sua atitude na abordagem do texto, de sua
predisposição, de sua isenção de ideias preconcebidas” [...] (LISPECTOR, 2010b, p. 98).
Para ler um conto, uma crônica ou uma história qualquer, é necessário possuir certos
hábitos, habilidades, conhecimentos, familiaridade intertextual e estar com disposição de ler, e
ter o texto nas mãos. Mas, ler não é nem o hábito, a habilidade, o conhecimento e assim por
diante, nem a disposição ou o próprio texto. Contudo, é o significado que se dar a esse ato.
Presumir que a ignorância sobre a leitura possa ser superada e as pessoas possam tirar proveitos
para suas vidas, é uma forma de valorização da leitura e da produção literária que alargam o
sentido dados por leitoras à literatura. Sentido de experiência humana que ajuda a viver,
expande a possibilidade de interação com os outros, de pensar e assumir ponto de vista, de
propiciar sentimentos e sensações.
Vendo em Clarice Lispector, o processo de criação e a vida envolvido pela aura de
mistério dar-se a impressão de sustentar que a inspiração e a genialidade são condições
implícitas à magia do processo criador. Magia essa que pode ser fornecida as mulheres na
prisão.
Clarice não se conta, não se narra; abre caminho para si e para o receptor de seus textos,
à medida que se busca por intermédio da arte literária deixar o discurso da essencialidade da
escrita em várias obras, a exemplo: Água viva; A hora da estrela; Laços de família; Perto do
Coração selvagem; A paixão segundo G. H.; Crônicas para jovens: de escrita e vida; Um sopro
de vida: “Só pensar, só pensar e ir escrevendo” (LISPECTOR, 1998d, p. 122).
A escrita de Clarice é capaz de nos fazer penetrar em espaços pessoais antes não
penetráveis, porque nos leva à afetividade e à realidade antes não refletida; aponta para nova
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formas de raciocinar, rompe com a linearidade que sacraliza a dualidade de pensamento (bom
ou ruim), busca abrir com a própria vida, integral e plena novos entendimentos do próprio
interior de cada ser humano.
Clarice Lispector é uma proposta autorreflexiva, traz a vida como a vida25; propõe, nem
sempre explícito, em seus textos a busca pelo autoconhecimento; sua obra está vinculada ao
indivíduo. [...] “Aceito o risco. Aceitei risco bem maior, como todo mundo que vive. E se aceito
o risco não é por liberdade arbitrária ou inconsciência ou arrogância: a cada dia que acordo, por
hábito até, aceito o risco. Sempre tive um profundo senso de aventura, e a palavra profundo está
aí querendo dizer inerente” [...] (LISPECTOR, 2010b, p. 104).
Clarice Lispector é uma autora complexa que traduz uma tendência mística na escrita,
que mexe com o interior da mulher e das forças ocultas do universo para além do campo visual
dos cinco sentidos; o indizível, o absurdo, o mágico estão nos seus escritos. “Eu escrevo-te
porque não entendo (p. 28) [...] Não gosto do que acabo de escrever – mas sou obrigada a aceitar
o trecho todo porque ele me aconteceu [...] (p. 29) [...] O que te escrevo não vem do manso,
subindo aos poucos até um auge para depois ir morrendo de manso. Não: o que te escrevo é de
fogo como os olhos de brasa. (LISPECTOR, 1998c, p. 31)
Clarice Lispector coloca-se como possibilidade de associação a outras atividades
culturais, outras atividades criativas, outros espaços de exploração leitora não costumeiramente
reconhecidos como tais. Em decorrência dessa movimentação de sentidos, buscamos a validade
que o texto pode provocar em seu leitor para além do explícito, que pode acordar devaneios
adormecidos e o autoquestionamento - permite uma brecha para penetrar em outro universo de
possibilidade daquele advindo da prisão. A imagem, a interpretação, a sensação, representam o
olhar, o sentir, o ser sensível, estando presente no pensar, no aprendizado do mundo.
O Projeto Didático Leitura Prazerosa estabeleceu a relação da prática leitora e da
imaginação, considerou que ler prazerosamente em cada encontro os contos, as crônicas e os
ensaios de Clarice Lispector escritos em “Felicidade Clandestina”, e outros contos seria trazer
a técnica da narrativa em fluxo de consciência, que é uma tentativa de representação dos
processos mentais das personagens. Esse tipo de narrativa não possui uma estrutura sequencial,
uma vez que o pensamento não se expressa de uma forma ordenada. Dessa maneira, seria como
se a autora não tivesse controle sobre a personagem e a deixasse entregue a seus próprios
pensamentos e divagações. E, com essa compreensão as participantes do projeto puderam
livremente expressar-se sobre a leitura realizada.
[...] “é que escrevo ao correr da máquina e, quando vejo, revelei certa parte minha” [...] (LISPECTOR, 2010b,
p. 109).
25
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A obra intitulada “Felicidade Clandestina” reúne 25 textos que tratam de temas diversos,
tais como a infância, a adolescência, a família, o amor e questões da alma. Assim como a crônica
que dá título ao livro, muitos dos textos apresentam algo de autobiográfico, trazendo
recordações da infância da autora em Recife, alguma personagem que marcou seu passado etc.
Através da recordação de fatos do seu passado, Clarice Lispector busca nos contos fazer uma
investigação psicológica de autoanálise. Uma das técnicas mais empregadas nesses contos é a
epifania, em um dado momento a personagem passa por uma súbita revelação ou compreensão
de algo; descobre a essência de alguma coisa que muda sua visão de mundo ou sua própria vida.
Assim, toda a imagem deve ser considerada dentro de uma interpretação pessoal, pois o
“olhar” de cada indivíduo a uma imagem é singular e representa a experiência de vida pela qual
o mesmo tenha passado. E, em uma situação de cárcere pressupõe que leitura prazer possa
despertar o interesse e o desejo de aprender mais a ler e a escrever, bem como introduzir no
mundo da leitura as principiantes. A leitura prazerosa de contos e crônicas, também, podem
despertar as produções artísticas reveladoras, à importância da subjetividade na leitura que cada
leitora concebe a experiência através da imagem, da linguagem visual/tátil/artística.
O texto literário foi usado, como ideia-chave de aproximação, entre a pesquisadora e as
mulheres encarceradas. A escolha de uma autora, Clarice Lispector, visou à criação do prazer
com o texto, com o ato de ler; a fomentar o prazer pela leitura, que é uma ação social e política,
pertinente e desafiadora; pois a leitura contribuiu para as relações sociais, na troca de
conhecimento, na percepção da visão de mundo; bem como através de incentivo à produção
textual melhorar a escrita do indivíduo, que coloca suas ideias no papel, a partir da motivação
literária, num processo de transcendência.
Assim, no aspecto metodológico do desenvolvimento da motivação literária, dezesseis
(16) encontros aconteceram com textos selecionados para Leitura, a saber: “Felicidade
Clandestina”, “Amizade sincera”, “O ovo e a galinha”, “Cuide-se”, “Os desastres de Sofia”,
“Sou como você me vê”, “Tem coisas”, “Não te amo mais”, “O sonho”, “Antes de julgar minha
vida e o meu caráter”; “Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a
velocidade.”; “Minha alma tem o peso...”; “A mensagem”; “A hora da estrela”; “A criada”; “A
vitória”; Outros três (3) encontros foram planejados para produção, organização e ensaio de
esquetes de textos produzidos durante os encontros; Um (1) encontro de atividade festiva; E,
mais quatro (4) encontros com textos selecionados pelas mulheres a partir de leitura realizada
durante a semana.
Além dos textos selecionados para cada encontro, foram apresentados livros de outros
autores e da própria Clarice, para livre escolha, leitura durante a semana e comentário na sala:
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Felicidade clandestina; Perto do coração selvagem; Um sopro de vida; A cidade sitiada; Laços
de família; Onde estivestes de noite; A paixão segundo G. H.; Uma aprendizagem ou o livro
dos prazeres; Água viva; Quase de verdade; A via crucis do corpo; A bela e a fera; A descoberta
do mundo; Crônicas para jovens; A hora da estrela (oito exemplares distribuídos). Lido de
outros autores: Clarice Lispector para meninas e meninos; O pequeno príncipe, Furacão Anitta.
Também usado pela pesquisadora no planejamento: Clarice na cabeceira – contos; Correio para
mulheres; Para não esquecer; Todas as crônicas; Todos os contos. “A hora da estrela”
considerado o livro de maior repercussão.
O projeto didático, a ser apresentado no próximo capítulo, serviu como dispositivo e, a
literatura como um meio de aproximação e de pesquisa num ambiente prisional, pois não atende
apenas uma demanda de pesquisa. Mas, abre possibilidades para compartilhar saberes; escutar;
respeitar a existência do outro; conviver com o desconhecido; tornar familiar o estranho, e
mudar a perspectiva do estranhamento com valores simbólicos do grupo e não da pesquisadora.
O desenvolvimento do Projeto Didático Leitura Prazerosa com mulheres encarceradas
no presídio, que foi pensado para requerer da literatura contribuição para desencadear o prazer
de ler, o gosto pela leitura, que consequentemente ampliar saberes, conhecimento e percepção
de si e do seu trajeto de vida; viu-se como mentor de uma biografização. Na interpretação de
Passeggi e Souza (2017, p. 9) “a biografização é, portanto, esse processo permanente de
aprendizagem e de constituição sociohistórica da pessoa que narra.”
Esse conceito explícito na abordagem (auto)biográfica, facilitou a escolha da obra de
Clarice Lispector, a obra mesmo não sendo de caráter (auto)biográfico, existe uma
indissociabilidade entre a obra e o indivíduo Clarice, pois o fato de utilizar a literatura como
forma de conhecimento que busca a essência da vida no âmago de si se evidencia; nela vê-se a
essência e a existência presentes no transcender contínuo de busca interior.
O fato literário tornou-se tão importante que é através da literatura clariceana que as
mulheres encarceradas se manifestaram, se abriram para dizer ou talvez apenas balbuciar suas
narrativas (auto)biográficas, como veremos nos capítulos subsequentes.
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4 O PROJETO DIDÁTICO COMO CAMINHO PERCORRIDO

O caminho metodológico desta pesquisa é constituído pela abordagem (auto)biográfica,
pelo dispositivo de projeto didático, pelo diário de campo que visava o registro das narrativas
(auto)biográficas das mulheres encarceradas.
A escolha da abordagem (auto)biográfica deve-se ao fato de que a mesma é uma
abordagem autônoma, que tem o fato biográfico tomado em si mesmo, enquanto processo de
constituição individual e ao mesmo tempo social, psíquico, cognitivo, semiológico, discursivo
etc. Essa abordagem possibilita a confrontação de intenções, sentidos e significados dos feitos
humano a partir das narrativas.
Como metodologia permite narrar a partir de marcas do presente. Quando se narra a
história, narra o que viveu. Está presente o conceito que se chama recordação-referência e todo
trabalho de biografia ou da biografização centrado no conceito de experiência. O elemento de
aproximação é a escuta do outro, uma escuta que se manifesta como a escuta de si, é o colocarse sem censura sobre o que está sendo dito.
A (auto)biografia, nesta pesquisa, consiste em abrir espaço para a escuta do outro, em
que a pesquisadora oferece a voz da pesquisa a colaboradora, neste caso às mulheres
encarceradas no Conjunto Penal de Feira de Santana, pois seu pensar é objeto primordial para
a construção da sensibilidade investigativa que traga resultados e transformações nas relações
humanas de olhar o mundo com menos exclusão. Ambos (pesquisadora e colaboradora)
constituem a narrativa que reúne, tematiza os acontecimentos da existência, dão sentido a um
vivido polissêmico, a expressão de vários significados organizados em uma fala, em uma visão
de mundo, em uma produção textual. É o relato direto do próprio sujeito.
Os sujeitos são chamados a si mesmos para definirem suas próprias referências e
fazerem sua história com saberes subjetivos, e não formalizados, adquiridos nas experiências e
nas relações sociais. O que requer lembrar que a história de vida não é a história da vida; mas
a simulação apropriada que o sujeito faz de si nas relações estabelecidas. A representação que
o sujeito produz de si e do mundo exige uma reflexividade atenta para conferir uma ordem
biográfica. Isso significa que o homem está constantemente fazendo uma leitura de si.
Transformando-se em uma história singular, organizando-se no espaço-tempo. Coloca-se em
circulação a história que pode dar sentidos ao mundo exterior.
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A explicação do mundo era macro, a exemplo da abordagem marxista, e a pesquisa
(auto)biográfica preza pela micro, está presente a ideia de que existem muitas histórias dentro
da história de uma pessoa. Rompe com o paradigma cartesiano e positivista do mundo máquina,
de coisificar, de quantificar, de generalizar, de objetivar, de naturalizar, com a ciência que não
considera os sentimentos, a pessoa, as imagens e a imaginação.
Na pesquisa (auto)biográfica a diferença em relação as demais abordagens que
trabalham com narrativas, biografias (a exemplo a História Oral, Micro História, a Sociologia)
está no uso da técnica, o sujeito pesquisado é quem escreve. As entrevistas narrativas, as
narrativas biográficas contribuem para constituir um conhecimento em situação, uma
compreensão do interior das vivências humanas. Os pesquisadores
têm acesso à maneira como atores singulares vivem, pensam e agem em suas vidas
dentro dos seus próprios contextos, contra os discursos dominantes e os saberes
hegemônicos, eles fazem acontecer “o ponto de vista do sujeito” e os tipos de saber
que ele elabora ao longo de sua experiência: um saber que se constrói sempre em um
lugar historicamente, socialmente e semioticamente situado e que remete - para usar
um termo de Donna Haraway - à perspectiva “incorporada” dos lugares, das condições
e dos pontos de vista tanto coletivos quanto singulares a partir dos quais ele foi dito.
(DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 144).

Com essa escolha da abordagem (auto)biográfica, caminhamos para o dispositivo do
projeto didático como forma de apreensão dos pontos de vista das mulheres encarceradas tanto
coletivos quanto singulares a partir dos quais eles foram dito. Juntos abordagem
(auto)biográfica, o projeto didático, os textos literários, a escrita do diário de campo nos
encaminharam para as práticas de narrativas de pesquisa como uma maneira de agir e interagir
no mundo e com o mundo das mulheres encarceradas, conosco mesmo ao interpretar o vivido,
o ouvido e o dito pelas mulheres, e com os outros.
Através do projeto didático que escrito antecipa as ações, mesmo sem ter ideia em seus
resultados, pode presumir mas não pode afirmar os seus alcances, até que se cumpra e se analise
à luz de uma abordagem, no caso específico a abordagem (auto)biográfica. A prática narrativa
revela a apreensão da realidade de aspectos cotidianos da vida, das dores, dos sonhos, dos
desejos, dos afetos, dos dessabores, das aprendizagens formais que fazem sujeitos as mulheres
encarceradas, como também outros grupos humanos.
O projeto didático escrito previamente, diminui a possibilidade de improviso, pois
pretende gerir a complexidade das técnicas (diário de campo, leituras literárias, leituras
imagéticas, leituras cênicas, memórias, entrevistas narrativas, narrativas (auto)biográficas e
produções de desenhos e/ou textos das colaboradoras da pesquisa) e sua coordenação pela
antecipação de execução; pode ser a articulação entre concepção e realização.
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O projeto didático esboça uma necessidade para todos, apesar de suas ambiguidades,
indica um tempo prospectivo (que vê adiante), a melhor maneira de adaptação a esse tempo é
antecipar, prever o estado futuro. Ele aparece como figura que remete a um paradigma,
simbolizando uma realidade que parece preexistir e escapar: o desejo primitivo de apropriação.
Aparece com três aspectos indissociáveis: ensino-pesquisa-extensão, portanto pode ser
um dispositivo racional e científico que contribui para criar um novo estilo de obtenção de
dados da realidade investigada, que responda às exigências da razão humana sem perder o olhar
subjetivo que a mesma carrega em si; concilia o exercício da vontade e da razão: a vontade
fornece o poder motor que permite à pesquisadora realizar o que deseja; a razão lhe permite
conhecer exatamente o que deseja conseguir, assim como que deve evitar.
Seguindo o caminho traçado acima, foi estabelecido relações, selecionado
colaboradoras, transcritos textos; levantado através de jornais on-line a genealogia dos delitos
cometidos por mulheres, mapeado os territórios de identidade onde cada mulher vivia antes de
chegar ao Conjunto Penal de Feira de Santana; mantido um Diário de campo; conversa com
autoridades e mulheres encarceradas; essas técnicas não definiram a pesquisa, mas o esforço
intelectual empreendido para realizar uma descrição do objeto – leitura prazerosa e narrativas
(auto)biográficas para formação de leitoras, a partir da interpretação das observações da rotina
e do projeto didático, sem as quais não existiriam a análise estruturada de significação
individual, social, e sua importância.

4.1 O olhar enigmático na coleta de dados

O olhar enigmático voltado para todos os seres humanos foi lançado, buscava-se
aprender e apreender o máximo sobre o que até então era estranho; incompreendido daquele
local e situar-se para compreendê-lo, sem ser uma parte dele.
Assim, compreender a leitura prazerosa na prisão, a partir de mulheres encarceradas,
expõe a normalidade sem reduzir sua particularidade. Quanto mais se aproxima do universo
delas, mais coerentes e singulares elas lhes parecem. Isso as tornam acessíveis e as colocam
visíveis, tira-se a opacidade. E pode-se ver o ponto de vista de cada uma provocada pela leitura
realizada de um texto.
O ponto de vista pode ser encarado em termos das interpretações às quais as mulheres
encarceradas submetem suas experiências, contadas a partir do Conjunto Penal de Feira de
Santana. Na redescoberta de si a partir de produção textual literária das narrativas
(auto)biográficas.
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4.2 O Projeto Didático Leitura Prazerosa na Prisão

O resumo da proposta do Projeto Didático esclarece as pretensões de realizar ações de
extensão e de pesquisa, com o compromisso de formar leitoras a partir das obras de Clarice
Lispector em relação à prática leitora e à imaginação. Na prática educativa é preciso enfatizar
os valores da sensibilidade subjetiva, crítico-criadora, inquietante e à diversidade de saberes
trazida pela leitura.
Assim, numa justificativa da prática educativa do Projeto Didático pauta-se a Educação
em Prisão, que visa à garantia de acesso à educação como direito, independentemente da
situação de privação de liberdade. Busca-se, enfrentar realidades de exclusão e invisibilidade
do grupo de mulheres encarceradas, promovendo-lhes o encontro com a leitura prazer. A
intenção era agregar momentos de qualidade de vida às que vivem em regime disciplinar
diferenciado, colaborando com sua reabilitação social.
O Projeto Didático Leitura Prazerosa propôs ações de: leitura de Clarice Lispector26;
processo de escuta sensível das mulheres encarceradas; a produção textual, com escrita de
contos e crônicas, encenação, conversas informais, atividades com coquetel (palavras cruzadas,
diretas, diagrama, caça palavras); dramatização; contação de casos; e alguns cânticos.
Os procedimentos metodológicos, para a realização deste Projeto Didático, passaram
por um conjunto de ações de extensão e de pesquisa, divididos em 04 grandes etapas: A primeira
etapa se refere ao aprofundamento no referencial teórico sobre a literatura de Clarice Lispector.
A segunda etapa se refere a aproximação com o campo e com a realidade local das mulheres
encarceradas e a Unidade Escolar de Educação Básica. A terceira etapa é constituída pelo
processo das escutas colaborativas e a construção da proposta formativa de leitoras
encarceradas. A quarta e última etapa a escrita de narrativas (auto)biográficas de mulheres
encarceradas através da produção de textos.
Para alcançar as etapas propostas cumpriu-se o Plano de Trabalho das Atividades de
Setembro de 2018 a Fevereiro de 2020, que constou desde a elaboração do Projeto Didático à
recolha dos textos produzidos. Foram desenvolvidas ações que poderiam conduzir as mudanças
leitoras de mulheres encarceradas do Conjunto Penal de Feira de Santana - BA, pois,

Por que a leitura de Clarice Lispector? Porque talvez estivesse adormecido em seu subconsciente a crônica “O
grupo”, escrita em 17 fev. 1973, em que Clarice disse: “[...] Quanto a mim, a escolha do curso superior não passou
de um erro. Eu não tinha orientação, havia lido um livro sobre penitenciárias, e pretendia apenas isto: reformar um
dia as penitenciárias do Brasil. San Tiago Dantas uma vez disse que não resistia à curiosidade e perguntou-se o
que afinal eu fora fazer num curso de direito. Respondi-lhe que Direito Penal me interessava. [...]” A Descoberta
do mundo, p. 451.
26
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compreende que a leitura prazerosa se constitui como um sopro de bem-estar aos sujeitos sociais
em constante relação de troca do ato de aprender e ensinar.
Partiu-se do pressuposto que a tríade ensino-pesquisa-extensão se manifesta na
execução do Projeto Didático em sua inteireza quando se concretiza ação educativa junto às
mulheres encarceradas, reconhecendo seus direitos humanos e, a dignidade de pessoa humana
privada de liberdade, mas, ser humano de outros direitos.

4.3 As possibilidades de interpretação
Fora traçado a curva de um discurso social, possível graças as anotações “inscritas” em
um Diário de Campo, que transformou acontecimentos dos encontros de leitura prazerosa e a
estada no presídio durante o intervalo entre turnos, em dados que podem ser consultados
novamente, o que foi “dito”, está registrado, inclusive para além do diário, pois há produção
textual que expressa o “pensamento” das participantes do Projeto Didático Leitura Prazerosa.
Numa perspectiva de abordagem (auto)biográfica foi interpretado o “dito”, a partir do
discurso individuado em que aparece o discurso social. Os achados (auto)biográficos não são
privilegiados, apenas particulares. E fornece elementos sociológicos e antropológicos à
especificidade complexa e circunstancial da prisão e da leitura prazerosa.
À conclusão do Projeto Didático, à sistematização do registro das narrativas, com a voz
das mulheres encarceradas, a pesquisadora organizou, nesse momento, informações de quinze
mulheres encarceradas. Todas receberam aqui nomes fictícios, no intuito de preservar suas
verdadeiras identidades e, assim, preservá-las de uma exposição desnecessária. A escolha dos
nomes seguiu o critério: nomes latinos, gregos, espanhóis, italianos ou hebraicos em que o
significado indica traço marcante da personalidade da mulher, demonstrado durante as oficinas:
Aquilina, Aspásia, Augusta, Azaleia, Dina, Eugênia, Generosa, Gioconda, Irene, Leda, Luna,
Milena, Nina, Pietra, Teófila. Os dados para traçar o perfil das colaboradoras, foram:
significado do nome dado, se a foto foi divulgada em jornais quando foram presas, ano em que
foi presa, idade, delito/crime, escolaridade, se trabalha na prisão, se tem filhos, uma frase de
Clarice Lispector que diz do seu ser mulher, escolhida pela pesquisadora durante as observações
em sala de aula, onde cada mulher deixava transparecer sua essência pela fala e pelos
pensamentos manifestados.
Aquilina (Latim/Aquila, águia) com a foto divulgada, idade não revelada em jornais,
presa em 2018, em flagrante por suspeita de associação ao tráfico de drogas e roubo de veículos.
Completou 55 anos de idade em 2019. Escolaridade: Ensino Fundamental. Trabalha na prisão:
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Não. Uma frase pertinente: “A solução para esse absurdo que se chama ‘eu existo’ [...]”
(LISPECTOR, 1998e)
Aspásia (Grego/A carinhosa, aquela que recebe com ternura), com a foto divulgada,
presa em 2019, idade não revelada. Traficante e assassina. Completou 30 anos de idade em
2019. Não tem filhos. Escolaridade: estuda Ensino Fundamental II. Trabalha na prisão: Não. E,
um pensamento “E quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender”
(LISPECTOR, 1971).
Augusta (Latim/nobre, glorificada), sem foto divulgada, presa em 2017, em flagrante
pelos crimes de uso de documento falso e de estelionato. Em 2019 completou 56 anos de idade.
Tem filhos e uma neta. Escolaridade: Fez provas do ENCCEJA-PPL27/2019. Trabalha na
prisão: Sim. Uma frase que ajeita o seu estar: “só me comprometo com vida que nasça com o
tempo e com ele cresça: só no tempo há espaço para mim.” (LISPECTOR, 1998c)
Azaleia (Grego/Flor que nasce da terra seca), sem foto divulgada, presa em 2017 com
24 anos de idade, condenada por omissão de estupro de vulnerável, processo divulgado. Tem
um casal de filhos. Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto. Trabalha na prisão: Sim.
Uma frase que parece encaixá-la: “O destino de uma mulher é ser mulher” (LISPECTOR,
1998a).
Dina (Hebraico "julgada" ou "aquela que foi julgada”), sem foto divulgada, condenada
por tráfico de drogas, processo divulgado na internet. Completou 46 anos da idade em 2019.
Tem um casal de filhos. Escolaridade: Ensino Médio. Trabalha na prisão: Não. Uma frase que
adequa-se: “E o que eu fiz com amor estraçalhou-se.” (LISPECTOR, 1999b)
Eugênia (Grego/bem nascida), com a foto divulgada, presa em 2016, aos 22 anos de
idade, latrocida (roubo seguido de morte). Foi condenada a vinte anos. Tem dois filhos.
Escolaridade: estuda Ensino Fundamental II. Trabalha na prisão: Sim. É como se suas ações
dissessem: “Você é “moralmente” tão antiquada a ponto de considerar vaidade feminina uma
frivolidade? Você já devia saber que as mulheres querem se sentir bonitas para se sentirem
amadas. E querer sentir-se amada não é frivolidade” (LISPECTOR, 2018a).
Generosa (Latim/nobre, corajosa), com foto divulgada, aos 27 anos de idade, em 2019
foi condenada a quatro anos e oito meses, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de
arma de fogo. Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto. Tem um filho. Trabalha na
prisão: Não. Em meio a dor: [...] “Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente

27

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade
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sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. Quem era, é que não sabia. Fora buscar no próprio profundo
e negro âmago de si mesma o sopro da vida que Deus nos dá” (LISPECTOR, 1998a).
Gioconda (Latim/agradável” ou “encantador”), com foto divulgada, presa em 2016, aos
20 anos de idade; latrocida (roubo seguido de morte). Ela aguardou em liberdade o julgamento,
dois anos, com 22 anos de idade, depois foi presa por motivo de Sentença Condenatória de 36,
(trinta e seis anos), de prisão. Tem filho. Escolaridade: estuda Ensino Fundamental II. Trabalha
na prisão: Não. Uma frase clariceana na sua vida: “[...] A vida é um soco no estômago. [...]”
(LISPECTOR, 1998a).
Irene (Grego/Eirene, paz), sem foto divulgada, sem informação do ano da prisão,
assassina. Completou 40 anos de idade em 2019. Já cumpriu a pena e está aguardando liberação.
Tem dois filhos e um neto. Escolaridade: estuda Ensino Fundamental II. Trabalha na prisão:
Sim. Uma frase: “Escrever é tantas vezes lembrar-se do que nunca existiu. Como conseguirei
saber do que nem ao menos sei? assim: como se me lembrasse.” (LISPECTOR, 1999d)
Leda (Latim/Laeta, alegre), com foto divulgada, presa em 2014, aos 28 anos de idade;
assassina. Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto. Trabalha na prisão: Sim. E você olha
e ler: “Tenho um pouco de medo: medo ainda de me entregar pois o próximo instante é o
desconhecido. O próximo instante é feito por mim? ou se faz sozinho?” (LISPECTOR, 1998c).
Luna (Latim/"lua"), com a foto divulgada, presa em 2018, aos 42 anos de idade;
assassina. Tem um casal de filhos. Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto. Trabalha na
prisão: Sim. Ressoasse a ela, o pensamento de Clarice Lispector: “Antes de julgar a minha vida
ou o meu caráter... Calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri, viva as minhas
tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias”.
Milena (eslavo/"querida", "graciosa"), com foto divulgada, presa em 2010, aos 24 anos
de idade, por tráfico de drogas. Completou 33 anos em 2019, tem uma filha e um neto.
Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto. Trabalha na prisão: Sim. Ela: “Nunca se
concedia longo repouso, apesar da esterilidade dessa luta e por mais extenuante que fosse. Em
breve de novo girava em torno de si mesmo, farejando seus desejos nascentes, adensando-os
até elevá-los a um ponto de crise.” (LISPECTOR, 2016).
Nina (Espanhol/Ninã, a menina), com a foto divulgada, presa em 2015, aos 28 anos de
idade, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Condenada em 2019 a cinco anos e oito
meses de reclusão. Tem um filho. Escolaridade: Ensino Médio. Trabalha na prisão: Sim. Uma
frase que diz do seu ser: “Minha solidão, na volta de tais encontros, era grande e árida.”
(LISPECTOR, 1971)
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Pietra (Italiano/pedra), com foto divulgada, em 2015, com 20 anos de idade, assassina.
Tem um filho. Escolaridade: estuda Ensino Fundamental II. Trabalha na prisão: Sim. Uma frase
que parece encaixá-la: “O mundo parece chato mas eu sei que não é” (LISPECTOR, 1971)
Teófila (Grego/amiga de Deus), com a foto divulgada, presa em 2013, aos 24 anos de
idade, assassina. Tem três filhos. Escolaridade: Fez provas do ENCCEJA-PPL/2019. Trabalha
na prisão: Sim. “Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando
o que não é palavra.” (LISPECTOR, 1998 c).
Cada mulher tem sua voz, o estigma (GOFFMAN, 2004) provocado pelas Instituições
totais, sobre as pessoas, não unifica, nem uniformiza seus pensamentos, e comportamentos, dos
mais "selvagens", aos mais "racionais", sem dualismo. A sua percepção pode ser parcialmente
captada também através da literatura e em alguns momentos de conversas; em vez de sessões
cronometradas e interpretações de seus enunciados. Para além do dispositivo, a leitura da
Literatura e a troca das mensagens literárias foram o meio de captar sensações, e sentimentos
dessas mulheres.
Através da Literatura, somos levados a vivenciar ou experimentar novas sensações
outras. A ficção e a realidade atuam sobre nós, e nos fazem imaginar e sentir diferentes
emoções. Nesse sentido, esta forma de interagir, através do Projeto Didático, permitiu
aproximar e ouvir algumas dessas sensações e impressões, sobre suas vidas; sem querer ser a
única forma, nem muito menos a mais profunda, e única.
Ao ouvir vidas diferentes, histórias comuns, a pesquisa se aproxima das questões de
gênero e da abordagem (auto)biográfica; pois há a contextualização dos indivíduos, inclusive
da prisão no tempo e no espaço; e uma postura interativa e em intersubjetividade, por parte da
pesquisadora. Dessa forma, a “geração de material” com as “colaboradoras” foi possível.
Para a análise interpretativa das fontes utilizou os três tempos propostos por Souza
(2014): - Tempo I: Pré-análise/leitura cruzada; - Tempo II: Leitura temática - unidades de
análise descritivas; - Tempo III: Leitura interpretativa-compreensiva do corpus.
[...] o Tempo I centra-se na organização e leitura das narrativas, tendo em vista a
construção do perfil do grupo pesquisado, para, em seguida avançar na leitura cruzada,
a fim de apreender marcas singulares, regularidades e irregularidades do conjunto das
histórias de vida-formação (SOUZA, 2014, p. 43).
[...]
No que se refere ao Tempo II - Leitura temática ou unidades de análise
temática/descritiva -, cabe destacar que o mesmo vincula-se às leituras cruzadas
(Tempo I), tendo em vista a construção do perfil biográfico do grupo pesquisado e a
possibilidade de apreensão de regularidades, irregularidades, particularidades e
subjetividades de cada história individualmente e do conjunto das narrativas do grupo,
mediante a organização temática e agrupamento de unidades de análise que
possibilitam a compreensão-interpretação do texto narrativo, através do seu universo

87

de significados e significantes. Cabe destacar que o objeto central da análise temática,
como tempo II, consiste na construção, após a leitura cruzada, das unidades de análise
temática, tendo em vista a análise compreensiva-interpretativa. (SOUZA, 2014, p.
44).
[...]
O Tempo III – análise interpretativa-compreensiva – vincula-se ao processo de
análise, desde o seu início, visto que exige leituras e releituras individuais e em seu
conjunto do corpus das narrativas, recorrendo aos agrupamentos das unidades de
análise temática e/ou ao conjunto das narrativas e das fontes utilizadas (SOUZA,
2014, p. 46).

Na sistematização e análise dos materiais gerados em que aparecem elementos
interpretativos conceitual de leitura prazerosa, a narrativa é apresentada em "unidades de análise
temática, para agrupar as experiências contempladas, nas narrativas, e nos excertos biográficos
dos sujeitos envolvidos, num projeto de pesquisa" (SOUZA, 2014, p. 45). Essas unidades de
análise são fragmentos que trazem a essência da reflexão e os fatores responsáveis pela
textualidade, como: coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualidade,
intencionalidade, e aceitabilidade.
A interpretação é considerada como indissociável da ação, que é compartilhada entre os
atores sociais. A interpretação dos conhecimentos adquiridos é o produto de um modo de
conhecimento prático reflexivo que, por si só; tornou-se objeto da pesquisa leitura prazerosa e
as narrativas (auto)biográficas de mulheres encarceradas para a formação de leitoras. A partir
das oportunidades destacadas pela análise emergiu um projeto possível de conceituação da
leitura, representando um ajuste entre o possível da situação e o desejável das finalidades. O
Projeto Didático buscou um mínimo de coerência com as finalidades explicitadas, tornando-o
exequível; um mínimo de pertinência em relação à situação analisada.

4.4 A leitura prazerosa no contexto do projeto didático
O Projeto Didático Leitura Prazerosa tinha um fim, ser etapa preliminar da pesquisa. No
entanto, tornou-se elemento fundamental da pesquisa dada a singularidade de uma situação a
ser ordenada, o conceito interpretativo de leitura prazerosa.
O Projeto Didático Leitura Prazerosa foi desenvolvido em vinte e quatro encontros, com
duas horas semanais, em cada turno: (matutino e vespertino); e em cada turma, totalizando uma
carga horária de quarenta e oito horas, em cada turno; os encontros aconteceram entre os meses
de junho e dezembro de 2019.
Quarenta e sete mulheres participaram dos encontros do Projeto Didático Leitura
Prazerosa, sendo a frequência oscilante: de duas horas à integralização de quarenta e oito horas.
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As justificativas para as oscilações na frequência, foram: alvará de soltura (AS); descrença
inicial no projeto; tristeza e a crença de que sairia logo; não saber ler; a carga horária para
remição ser pouca, e não vale o esforço do estudo; por não ter pedidos atendidos (tintura para
o cabelo); por motivo de saúde; falar com a assistência social, no horário do encontro; não ouviu
o chamado da agente penitenciária; resultado da sentença; a incompatibilidade do horário com
o trabalho; seguro (isolamento em cumprimento de medidas disciplinares); silêncio após
frustração de continuar custodiada, e por discórdia com as companheiras.
A informação inicial, antes da execução do Projeto Didático, era que as mulheres não
gostavam de participar das atividades que lhes eram propostas. Muito possivelmente, no final,
não teria ninguém. Mas, a frequência média mensal de 10,6 participantes, contrariou as
expectativas, quanto ao número de participantes; a maior frequência foi com dezesseis (16)
pessoas. E, as menores frequências, com seis (6) pessoas registradas, quando as atividades
aconteceram, só no turno matutino. Houve uma data em que as atividades foram suspensas, por
medidas de segurança; uma por feriado; outra em que a pesquisadora ficou gripada. Adiando,
assim, a data do termino de novembro para dezembro.
O papel da antecipação do projeto pode favorecer às modificações e observações outras,
além do previsto inicialmente – ler um texto prazerosamente e comentá-lo, demonstrando
informações que valorizam as potencialidades em relação às demandas do ambiente. Neste
aspecto, é possível dizer, muitas situações podem ser observadas e constadas para além do
projeto. Pois, foi encontrado durante a execução do Projeto Didático Leitura Prazerosa, marcas
estruturais de insegurança social na vida das mulheres. A vivência da transição do Estado
“social” para o Estado neoliberal. A ausência do Estado “social” antes e durante o
encarceramento; a violência/homicídios em Feira de Santana desestabilizadora da segurança
pública e das pessoas; pessoas presas com baixa escolaridade, pobres, jovens, pardas; mães
preocupadas com o futuro dos filhos; mulheres que valorizam a família; educação formal sem
ressonância social; o ideário do trabalho como possibilidade de reintegração social.
Pode-se dizer, ainda, que se encontra mulheres que eram cativas mesmo antes de
chegarem ao cativeiro da prisão. Essa afirmativa esta baseada na convivência durante o período
de seis meses e nas observações registradas em Diário de campo, a maioria, das mulheres são
pessoas boas, que por não pensarem nunca em si como ser humano, foram influenciadas pelas
circunstâncias da vida: amizades, cooperação familiar, vícios, insegurança social, o apelo
midiático aos bens de consumo; facilidades ofertadas pelo mundo do crime. Encontra-se,
também, no espaço prisional o apelo velado por uma formação não sexista, o pensar a mulher
como ser humano de essência e existência.
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Mas, o que chama atenção e é trazido para uma análise interpretativa são os elementos
constitutivos da leitura prazerosa, que se iniciaram desde os primeiros contatos com as mulheres
encarceradas.

4.4.1 Os primeiros contatos e o convívio com as mulheres encarceradas

Os primeiros contatos com a educação e segurança foram lastreados com os discursos
desestimulantes: “Elas não querem nada.”; “A senhora vai começar com cinco, seis e acabar
com nenhuma, elas são assim não querem nada”; “Se esse projeto fosse para os homens, teria
aluno”. Foi uma conquista diária, com as mulheres encarceradas, com as agentes penitenciárias,
com as professoras e os professores, com os seguranças da portaria, e outros servidores.
Na primeira visita ao Pavilhão Feminino do Conjunto Penal de Feira de Santana, em
abril 2019, algumas mulheres foram avisadas do projeto de leitura. Em maio de 2019, foram
realizadas as inscrições das mulheres encarceradas no Projeto Didático, das cinquenta e cinco
mulheres encarceradas, trinta e seis se inscreveram no projeto. Como já estava realizando o
levantamento de violências praticadas por mulheres e, salvando em um banco de dados, foi
possível comparar os dados existentes com os nomes da inscrição; a maioria já constava no
levantamento realizado; outras o registro veio com novas pesquisas de busca na internet; visava
saber se haviam sido noticiadas. A maioria estava com o rosto estampado nas matérias
publicadas.
Para execução do Projeto Didático alguns obstáculos foram superados, dentre eles: o
rigor da segurança da portaria; a alegação de algumas mulheres inscritas que já sabiam tudo, e
não precisavam ir para leitura; a presa influenciadora que desestimulava a participação das
outras e tinha o discurso: “Pró lá no outro presídio tinha essa coisa de leitura e se ganhava mais
dias por ler um livro. O projeto da senhora se ganha muito pouco, é melhor não ir. Ah, mas não
se preocupe um dia vou lhe “dar moral” pra senhora. Vou lá”.
Os obstáculos apresentados pela educação: um misto de sentimentos das professoras:
amizade e invasão na sala de aula interrompendo a concentração do grupo; acolhimento e
desconfiança; indiferença e gentileza; indicação de sala inadequada para a execução de
atividades de leitura pois estava sem energia, escura e da janela as agentes penitenciárias
acompanham a rotina da aula o que podia gerar desconforto das participantes.
Os obstáculos do mau humor de algumas agentes penitenciárias: - “Quem vai pra
leitura? Já sabe que vai então vem logo, pra depois não dizer que não chamei”. Sempre chegava
informações que tinha pessoas querendo vir, e que não deixaram sair alegando que não eram
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“babá de ninguém, se não saiu na hora, problema, ficava pra próxima vez”. O respeito pelas
autoridades de segurança sempre fora mantido com um atitude de cautela e estabelecimento de
confiança.
Os obstáculos da rotina de desculpas apresentadas pelas mulheres encarceradas. Ainda
no pavilhão, as presas que estavam no banho de sol, justificavam a ausência ao encontro: “Pró
vou trabalhar no administrativo e saio às 16h:30 min.”, “Vou para costura”, “Vou esperar o
ensaio”, “Vou para a escola agora”.
Alguns momentos de sustos e medos vivenciados, a saber: nos dias em que as mulheres
chegavam agitadas com os acontecimentos no pavilhão, e para acalmar, era melhor escutar os
desabafos; levarem a reflexão, especialmente, quando queriam uma resposta assertiva sobre
quem tinha razão. A superação destes momentos é a manutenção de uma aparente tranquilidade,
serenidade.
O desafio era superar todos os obstáculos para tanto a palavra-chave era CATIVAR.
Escutar, dialogar, conquistar. Ser amiga era a meta para depois chegar a autorização verbal do
registro dos acontecimentos, coleta de dados. O registro da presença das mulheres em cada
encontro aconteceu através de rubrica na lista de frequência que continha as datas; as mulheres
que não sabiam rubricarem foram ensinadas.
O Projeto Didático previa a execução na sala de aula com a presença de professora da
turma. Mas, foi executado em turma própria; o que evitava atrapalhar a rotina de aulas da
educação formal. Os encontros não tinham uma relação direta com o espaço pedagógico das
aulas da escola, nenhuma nota, nenhuma obrigação de participação. Os encontros foram: o
espaço da leitura, o espaço de recordação das situações felizes ou dolorosas que viveram; a
troca de experiência; o clima acolhedor de atenção, no qual a fala era respeitada, o diálogo
interno do grupo, o espaço do riso e do choro para quem se emocionasse e quisesse rir ou chorar;
espaço de escrita, de compartilhar momentos; nenhum julgamento formulado, nenhuma
exposição pessoal feita.
O espaço de leitura só foi possível graças a seleção prévia dos textos e obras.
Explorações dos textos e das obras foram pensadas antecipadamente, e com algumas
explicações dada pela pesquisadora para si mesma, durante o processo de seleção;
exemplificando algumas escolhas e seus resultados:
O conto “Amizade sincera” foi escolhido para “comprovar a tese: a interpretação
decorre das experiências textuais”, e explorar o tema amizade. Houve comprovação da tese, as
duas primeiras leitoras não conseguiram compreender o trecho “Andei entusiasmado pelos
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escritórios de conhecidos de minha família, arranjando pistolões para meu amigo”. Acreditaram
que se tratava da busca de arma de fogo para o amigo.
O texto foi entregue na semana anterior ao da leitura em sala. A primeira a ler o texto,
não fez pontuação, gaguejava em algumas palavras, atropelou outras e seguia. Ela explicou que
tinha lido o texto na cela, mas não entendeu nada.
Foi a vez da segunda, que leu todo o texto buscando pontuar, errou duas, três palavras.
Quando terminou, fizemos o comparativo das duas leituras, explorando semelhanças e as
diferenças entre as leituras realizadas. A primeira, respondeu que ela leu corrido, sem ponto;
não dar para entender o que leu.
Fiz até a 6ª série e sempre tive dificuldade de entender o que está escrito, quando leio
não sei a hora de parar, como ela fez, quando se para fica mais fácil de entender o que
se leu. Eu não sei fazer isso que ela fez. (PIETRA, 24 anos, 2019)

A segunda, “Eu erro um pouco quando leio porque fiz o Ensino Médio todo (NINA, 32
anos, 2019).
O esclarecimento veio com a participação de uma terceira pessoa: “Pistolão é uma
pessoa importante da política, de um lugar que você tem que resolver algo e só resolve logo
quando aquela pessoa toma a frente” (NICOLE, 2019).
Depois houve o questionamento e a discussão sobre o que vem a ser uma amizade
sincera. Concluíram que os personagens do texto incialmente apresentam-se como alienados.
Contudo, um dado momento percebem-se em busca de um sentido para a vida, adquirem
gradualmente consciência de si mesmos e aceitam seu lugar num universo arbitrário e eterno.
O texto “O ovo e a galinha” é um texto que foge ao raciocínio lógico e espera-se o
comprometimento que busque ultrapassar o estado dicotômico que ele encerra, e perceber a
unidade das coisas, a unidade de ser pessoa complexa que não só tem atos perversos ou
bondosos. Ambos estão num todo. Há confluência de identidade entre os contrários relativos.
Este texto reforça uma das características nas obras de Clarice Lispector que é a análise
introspectiva, ou seja, é uma narrativa baseada na memória, na emoção, isto é, no fluxo da
consciência do narrador. Como já citado, esta narrativa rompe com a linearidade, não fica clara
a estrutura de início, meio, fim. Porém, representa o ciclo da vida.
Os passos do encontro para leitura do texto “O ovo e a galinha”: distribuição do texto à
turma; leitura silenciosa do texto pela turma; leitura oral pela pesquisadora; discussão do
contexto do texto; a escrita do resumo do texto na ficha de leitura.
O resultado apresentado foi a dificuldade de escrita e interpretação da temática para
além da decodificação das palavras. A perspectiva da maioria era de comer o ovo e pegar a
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galinha. Mas, a partir da indagação: Por que o "O ovo e a galinha" começa com uma frase - "De
manhã na cozinha sobre a mesa vejo um ovo" - em que se identifica o tempo, o espaço e o
narrador da história? E, a explicação que o ovo, às vezes, parece ser a representação da vida,
outras da liberdade, ou a verdade, ou a opressão, ou algo para desviar a atenção da essência, ou
a própria essência. Houveram muitas considerações, algumas lógicas outras alucinantes e
subjetivas, sobre o ovo, consideraram que: o ovo vem da galinha e a galinha do ovo, a vida da
gente é assim, a gente vem primeiro de que nosso filho e o nosso filho é parte da gente; a história
sugere que a vida nos obriga a ser como somos, mas que não consegue eliminar totalmente à
vontade e a consciência nossa.
O texto traz a vida cotidiana, dos trabalhos, das liberdades. E, também o tempo para o
ócio.
O conto “A criada”28 é iniciado com a apresentação da personagem: “Seu nome era
Eremita. Tinha dezenove anos. Rosto confiante, algumas espinhas. Onde estava a sua beleza?
Havia beleza nesse corpo que não era feio nem bonito, nesse rosto onde uma doçura ansiosa de
doçuras maiores era o sinal da vida”.
Distribuída cópia do conto, lido e comentado. Houve a explicação de como resumir o
texto, cada uma deveria fazer um resumo, todas fizeram resumo oral, e para o resumo escrito
foi dado um de exemplo:
A criada
(Clarice Lispector)
Esse conto de Clarice Lispector relata a história de Eremita era uma empregada
doméstica que nada mais apresentava a não ser o perfil de uma criada. Uma mulher
que não era bonita, nem feia, porém que cumpria seus deveres com competência. Por
trás da figura-padrão de Eremita e das frases convencionais pronunciadas por ela,
escondia-se um mundo interior indecifrável para qualquer pessoa, inclusive para ela
mesma. De vez em quando, a mulher se interiorizava, se desligava, entrando noutro
mundo. Quando retornava desse passeio por sua floresta íntima, estava mais calma e
ia consolidando a sua doçura próxima das lágrimas. Nada em Eremita denunciava
perigo, a não ser uma maneira rápida de comer pão. No resto das atividades diárias
ela era extremamente serena. Mesmo quando tirava o dinheiro que a patroa esquecia
sobre a mesa, quando levava para o noivo em embrulho discreto alguns alimentos da
despensa. Até mesmo roubar sutilmente Eremita também aprendera em sua floresta.
(Disponível em: http://resumos.netsaber.com.br/resumo-84722/a-criada. Acesso em:
03 nov. 2019).

Os comentários sobre esse texto foram muito interessantes porque uma parte das
mulheres considerava natural roubar para matar a fome e dar a alguém que amava. E outra parte
considerava que Eremita era “besta”, roubar para dar ao noivo que podia estar andando com
outra e fazendo ela de “otária”.
28

LISPECTOR, Clarice. A criada. In: Felicidade clandestina. São Paulo: Rocco, 1971. p. 117 – 119.
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As mulheres encarceradas tiveram um acesso maior ao livro “A hora da estrela” porque
a pesquisadora recebeu algumas doações de amigos e fez distribuição para as participantes do
Projeto Didático; trechos do mesmo foram utilizados para encenação. Macabéa, a personagem
principal, é uma pessoa simples com pouca consciência de si, migrante nordestina que vai morar
no Rio de Janeiro, trabalha como datilógrafa, mas pela dificuldade de escrita correta é demitida,
porém o chefe volta atrás e a mantem no emprego, divide o quarto com três amigas.
O livro tem como narrador Rodrigo S. M. faz uma reflexão sobre o ato de escrever e a
dificuldade em “dar respostas” ao leitor (a). Ele sabe que a palavra tem papel fundamental não
só na escrita, mas no mundo, essa consideração sobre o narrador foi importante para o incentivo
à produção textual das mulheres encarceradas.
As mulheres puderam se identificar com as personagens (Macabéa, Maria da Penha,
Maria José, Maria, Madama Carlota, Glória, Olímpico). As cenas de destaques foram as
conversas de Macabéa e Glória sobre beleza.
CENA 12 - ESCRITÓRIO
GLÓRIA - Oh mulher, não tens cara?
MACABÉA - Tenho sim. É porque sou achatada do nariz, sou alagoana.
GLÓRIA - Me desculpe eu perguntar: ser feia dói?
MACABÉA - Nunca pensei nisso, acho que dói um pouquinho. Mas eu lhe pergunto
se você que é feia sente dor.
GLÓRIA - Eu não sou feia!!!, gritou Glória. (LISPECTOR, 1998a, p. 62)

Em relação a Macabéa, elas consideraram a personagem muito ingênua, manipulada por
Olímpico e Glória. Atribuindo fato de que as pessoas acreditam que todo nordestino é inocente,
é puro, é bobo, que só faz o que os outros querem; mas não é bem assim, olha o exemplo de
onde estamos, a prisão.
Outras cenas bem enfatizadas foram as do quarto e da rua pela situação similar que estão
vivendo sem poder andar livremente na rua e com as notícias que lhes chegam através da
televisão ou visita. E, por não conseguirem responderem um bocado de perguntas que lhes são
suscitadas.
CENA 26 - QUARTO
Macabéa ouvindo o rádio.
LOCUTOR - Rádio Relógio, hora certa e cultura.
CENA 27 - RUA
Os dois no banco de praça
MACABÉA - O que é cultura?
OLÍMPICO - Cultura é cultura. Você também vive me encostando na parede.
MACABÉA - É que muita coisa na Rádio relógio eu não entendo bem.
OLÍMPICO - Eu não preciso de hora certa porque tenho relógio.
MACABÉA - Sabe que na minha rua tem um galo que canta?

94

OLÍMPICO - Por que é que você mente tanto?
MACABÉA - É verdade.
OLÍMPICO - Pois não acredito.
MACABÉA - Juro. Quero ver minha mãe cair morta se não é verdade.
OLÍMPICO - Mas sua mãe já não morreu?
MACABÉA - É mesmo.
OLÍMPICO - Você está fingindo que é idiota ou é idiota mesmo?
MACABÉA - Não sei bem o que sou.
[...]

Outra atividade de leitura desenvolvida: Recomendação de textos.
Recomendação de textos, essa atividade consistiu em ler durante a semana na cela e
trazer uma recomendação da leitura realizada para uma pessoa. Foi difícil: algumas leram e
compreenderam à atividade; outras não sabiam como recomendar. Mas, sabiam falar sobre o
conto lido. Abaixo, trabalhamos duas recomendações (É para lá que eu vou; Feliz aniversário).
As recomendações foram escritas em sala de aula e depois lidas, comparadas em seu conteúdo
e aceno emocional, mais que intelectual. Cada uma falou sobre sua experiência com o texto.
Os comentários giraram em torno dos contos lidos e das obras da escritora. As obras de
Clarice Lispector enlaçam todas as fases de uma mulher da classe média, burguesa, ocidental,
casada, com filhos, da juventude à velhice. Elas ao lerem fizeram projeções de si e de outrem.
O conto recomendado “É para lá que eu vou”, publicado em LISPECTOR, Clarice.
Onde estivestes de noite. Rio de Janeiro: Rocco, 1999c. p. 70 -7129
Porque escolhi o texto: porque tem a ver comigo. Sonhar é o que mais preciso aqui.
Recomendo a você a leitura: Para além da orelha existe um som, à extremidade do
olhar. Um aspecto, às pontas dos dedos ou um objeto - é para lá que eu vou.
onde mora um pensamento está uma ideia.
À beira de eu estou mim. é para mim que vou.
Eu amo o amor. O amor é vermelho
O ciúme é verde. meus olhos são verdes. Mas são verdes tão escuro que, na fotografia
saem negros.
A extremidade, eu a que necessita, a que pede, a que chora, a que se lamenta. Mas a
que canta.
A que diz palavras. Palavras do vento?
que importa os ventos as trazem de novo e eu as possuo.
Eu à beira do vento. O morro dos ventos viventes me chama. Eu vou sentir de perto
os canticos das águas e dos passaros
comigo levarei você amor.
Para infinita realidade de sonhar contigo. (ASPÁSIA, 30 anos, 2019)

Escreveu procurando com muita atenção o que estava organizando dentro dela. Tinha a
impressão, ou melhor, certeza de que expressa o sentimento de amor que nutria por outra

Também publicado em LISPECTOR, Clarice. Clarice na cabeceira – contos. Organização Teresa Montero.
Rio de Janeiro: Rocco, 2009b. p. 161 – 164.
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pessoa. A leitura nesse momento, é, também, uma narrativa que toca todo o ser da leitora e a
sensibiliza dando espaço para a criação consigo mesma, com o mundo e com a cultura.
A leitura a leva além dos limites de tempo e espaço: ela entra em contato com o espírito
humano através de suas expressões que trazem a plasticidade estética, dramática, musical
sonorizada pelos cânticos das águas e dos pássaros e, poética corporal pela infinita onda de
sonhos com a pessoa que ama, o seu amor. De amor criando paciência, de paciência criando
amor.
A valorização da imagem dos pássaros é ultrapassada, em que o ideal e o real, o sonho
e a realidade estão ligados ao movimento que o amor possibilita. Durante a leitura da
recomendação risos invadiram a sala, havia a presença de um segredo revelado nas entrelinhas
que deixava claro que aquela mulher amava outra; a infinita doçura do voo onírico, a denunciou.
O conto Feliz aniversário foi recorrente em vários encontros. E neste, de recomendação
de textos, também. Conto publicado em LISPECTOR, Clarice. Laços de família: contos. Rio
de Janeiro: Rocco, 2009c. p. 54 – 6730. A colaboradora fez uma versão adaptativa do texto
incluindo a uma situação suposta do aniversário da pesquisadora.
Porque escolhi esse texto: Porque é um texto alegre e cheio de coisas ref: a Festa
Para começar informo a você que o texto abaixo traz Comemoração de aniversario de
pessoa Especial. por essa razão recomendo a leitura.
A família foi se reunindo os que vinham de fora estavam bem trajados. O Esposo de
Selma não apareceu por motivos Justo. Não queria ver os irmãos mas alguem
representou ele, uma outra irmã para que nem todos os laços fossem cortados. Esta
veio bem vestida com o melhor vestido; e seus 3 filhos as meninas estavam Já
mocinhas de peito.
A aniversariante fazia 40 anos
Selma, a dona da casa arrumava a mesa cedo. Enchera de guardanapos de papel
coloridos, copos de papelão alusivo a data, espalhara balões pelo teto etc..
Os balões escritos Feliz Aniversário! e a festa foi até o amanhecer.
Belissima Festa (AQUILINA, 55 anos, 2019)

O que ela escreve não se refere ao passado de um pensamento, mas é o pensamento
presente; o que vem à tona já vem com suas palavras adequadas e insubstituíveis, ou não existe.
Ao reescrever o texto de Clarice Lispector é como se quisesse uma comunicação mais
direta, uma compreensão muda como acontece às vezes entre as pessoas.
O texto literário era a porta para a fala e a escrita; um ponto de apoio para lidar com a
realidade, mas não uma fuga, porém como uma abertura para o outro lugar, onde o devaneio, e
portanto o pensamento, a lembrança, a imaginação de um futuro tornam-se possíveis e a saída
do mergulho dos conflitos cotidianos é relativizada.
Também publicado em LISPECTOR, Clarice. Clarice na cabeceira – contos. Organização Teresa Montero.
Rio de Janeiro: Rocco, 2009b. p. 165 – 181.
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O texto literário pode oferecer uma espécie de sistema de auto defesa com relação a
condição vivenciada, especialmente na prisão. Talvez, ofereça a experimentação de sentimentos
novos, como: a confiança, a auto imagem positiva de si, a interioridade modificada,
desvinculada do entorno. E o valor disso pode ser medido em situações onde o indivíduo faz
um comparativo sobre si mesmo. “Antes eu me preocupava com a beleza, me achava feia,
gorda, ficava querendo ser bonita, mas agora, vejo que isso não tem muita importância. O que
tem importância é um coração bom, o resto é bobagem. Hoje prefiro ter um coração bom.”
(NINA, 32 anos, 2019).
A princípio de modo negativo, considerando a imagem de beleza como um obstáculo
para a felicidade ou como fruto proibido do ser bela, ela trazia em si a infelicidade, para depois
evoluir progressivamente em direção à positividade da imagem, percebe-se uma nítida mudança
ao imaginário. O que passa a valer é a interioridade antes desprezada “o coração bom”. A partir
da autoanálise se percebe o encantamento pela imagem poética de reconstituição de valores que
traz no âmago uma projeção de felicidade.
Outa atividade desenvolvida foi a ficha de leitura, prevista no esboço do Projeto
Didático não obteve êxito esperado. Esperava-se que as mulheres escrevessem o entendimento
do texto. Mas, elas tinham dificuldade de colocarem no papel a síntese e compreensão do texto
lido. O registro no Diário de Campo informa que o processo de partilha da experiência com o
texto, fluía mais com a participação de todas, e as vezes com o retorno oral de textos lidos
anteriormente e as relações que estabeleciam. Assim, se desobrigou o uso da ficha de leitura
pois era instigante e, também, mais prazeroso a comunicação em que compartilhavam ideias,
questionamentos, percepções, opiniões divergentes, sentimentos, afetos suscitados pela leitura,
e produziam livremente seus textos escritos e orais.
As relações de confiança estabelecidas dia-a-dia possibilitaram permissão para
utilização das produções, deixando-as nas mãos da pesquisadora. Resultado possível devido ao
respeito de quando realizando leituras, as dificuldades e as gagueiras eram conduzidas no clima
de superação e exemplificação com as experiências da pesquisadora e de todas as envolvidas.
As mulheres encarceradas queriam falar sobre suas experiências de vida: família,
sonhos, amores, beleza, amizades, superação, medos, justiça, direitos, trabalho, sobre os filhos,
sobre conhecimentos para curar doenças e dores. Falavam sobre sofrimentos, convivência
familiar, estupro, formação profissional, o campo religioso, tráfico de drogas, individualização
penal, força disciplinar, auto defesa, adaptação às normas, a rebeldia, sobre ser objeto de
visitação pública, a troca de experiência, solidariedade e cooperação, brigas e ciúmes.
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Compartilhavam conhecimento, sentimentos e expressões; falavam livremente sobre os
textos lidos, correlacionando com a vida dentro e fora da prisão; os planos para o futuro,
crenças/ensinamentos, o aconselhamento e a justiça restaurativa, e sobre a esperança.
A Justiça Restaurativa como o exercício de lidar com as raivas, o colocar-se no lugar da
outra e fazer a análise a partir desse ponto de vista; lidar com as dores, com o autoconhecimento,
desenvolver ações restauradoras. Mas, uma prática muito difícil para elas, pois imaginar uma
situação de conversa em que cada uma pudesse respeitar plenamente a opinião da outra sem
começar uma “discussão de quem é a melhor” ficava distante. Porém, todas querem uma
oportunidade quando sair da prisão, querem ser reintegradas, e não voltarem a reincidir na
prática do crime.
Às vezes, durante essa espera, o futuro lhes parece mais sólido, mais claro, que as coisas
do passado. Sonham na vida, com uma coragem invencível, desejável por si. Devem satisfazer
seu orgulho e a razão, termos inconciliáveis. A possibilidade de realização desses sonhos não é
mais do domínio do nosso estudo.
As mulheres encarceradas tinham expectativa da educação como ascensão social;
demonstravam o interesse pela leitura e o respeito aos professores. E, aos poucos foram
aprendendo a ler e a interpretar o texto; e passaram de leitoras a produtoras de textos. Percebiase que elas estavam utilizando os elementos constitutivos da leitura prazerosa.

4.4.2 A manifestação prática dos elementos constitutivos da leitura prazerosa
A manifestação prática dos elementos constitutivos da leitura prazerosa pode ser
registrada durante os encontros do Projeto Didático Leitura Prazerosa, pois surgiram histórias,
ou algumas vezes uma discussão; ou ainda o silêncio. O que acontece nesses encontros?
Na experiência com as mulheres encarceradas o elemento inteirar-se do mundo foi
manifestado porque elas se sentiram valorizadas por ter alguém para chama-las pelo nome,
olhar nos seus olhos e para ouvi-las com atenção: ao constatarem que sua voz, sua leitura tinha
um valor, aos poucos, elas se familiarizaram com o ato de ler e a inibição que sentiam se
serenou, pois passaram a se sentirem reconhecidas em sua singularidade. “Apesar de estar aqui,
eu gosto de vocês porque conversam comigo, fala olho no olho. Lá fora, eu não tinha isso. Uma
pessoa que falasse comigo sem criticar. Eu me sentia muito sozinha. (Olhou pra pesquisadora)
A senhora fala com a gente, fala pra gente. Eu gosto disso” (NINA, 32 anos, 2019).
Então, elas liam para as outras. Numa demonstração de busca de superação das
dificuldades de decodificação das palavras, do uso da pontuação e interpretação do texto; a cada
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encontro passaram a expressar pensamentos mais do que antes, falarem delas mesmas e sobre
informações que chegavam a elas pela televisão sobre o projeto referente ao sistema prisional31.
A constatação de que as mulheres estavam inteirando-se do mundo real e literário foi
possível porque se tinha um projeto escrito a ser observado, acompanhado. A ideia de se ter o
projeto está vinculado ao fim perseguido. O fim projetado é destinado a oscilar continuamente
entre uma meta a ser perseguida e uma programação a ser realizada. Muitas vezes a demanda
da programação vem durante a execução do projeto. Um exemplo vivenciado durante a
execução do Projeto Didático Leitura Prazerosa foi a necessidade de acolhimento de combate
ao frio vivido pelas mulheres. Estávamos no inverno e o uniforme é confeccionado com tecido
para estação do verão, as vestimentas são bermudas e camisas de mangas curtas.
Uma forma de ajuda-las na superação do frio foi a realização, com a anuência da
autoridade competente, a técnica de reflexologia podal, cuidado com os pés (é a aplicação de
pressão em pontos dos pés e das mãos, por norma, os pés que estimulam o sistema de cura do
próprio corpo. Massagear a região do pé que corresponde ao órgão que precisa ser tratado
também é uma boa forma de aproveitar os benefícios energéticos desse estímulo); usou-se
álcool a 70º, papel toalha, creme hidratante, meias nos pés.
As cadeiras foram colocadas frente à frente, e em duplas trabalharam e descobriram os
pontos dos pés para massagear. Foi deixado em aberto a possibilidade de massagearem o
próprio pé desde que fossem descobrindo os pontos e sentindo-os. Como fazer: Higienizar os
pés com álcool e enxugar com o papel toalha. Colocar creme nas mãos, aquecer espalhando nas
palmas das mãos, em seguida espalhar sobre os pés; localizar pontos; fazer os movimentos
indicados durante a seção 20 vezes com os dedos na posição de unha de gato, sequência de 3 a
4 vezes, após os exercícios aquecer os pés colocando a meia. A atividade fluiu bem.
Pode-se captar as ressonâncias sentimentais causadas pela atividade, estudamos a
imagem poética daquele momento como um cuidado de si e da outra, uma vivência que se
experimenta o privilégio de tocar, de falar e expressar.

31

PLS 580/2015. Em julho de 2019, o projeto PLS 580/2015, do ex-senador Waldemir Moka (MDB - MS), é
analisado na forma de um substitutivo da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). Ele modifica a Lei de Execução
Penal (7.210, de 1984), que já prevê a possibilidade de pagamento com trabalho. O projeto de lei obriga o preso a
ressarcir os gastos do Estado com a sua manutenção na prisão. O ressarcimento poderá ser feito com recursos
próprios ou por meio de trabalho oferecido pelo presídio. Após as polêmicas de julho de 2019, com novo relator
Alessandro Vieira (Cidadania - SE), apresentou novo substitutivo para deixar evidente que somente haverá
obrigação de pagamento das despesas para os presos hipossuficientes — ou seja, sem condições financeiras —
quando os presídios oferecerem trabalho; em 12 de fevereiro de 2020 é aprovado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) e segue para aprovação em plenário do Senado para depois ser enviada à Câmara dos
Deputados, lá aprovada; será encaminhada para o presidente da república sancionar.
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Inicialmente, a meta era usar o texto de Clarice Lispector como disparador da discussão
sobre sentimentos, a percepção de si, o olhar que as outras pessoas têm e o estado sentimental
de cada uma. Mas, ao sabor das circunstâncias a programação é modificada, contudo permite
que o projeto mantenha sua exigência de globalidade, e, por isso, não se deixa reduzir os
objetivos de ler prazerosamente e comunicar sentimentos.

A partir do texto acima se falou da importância do cuidado do corpo, e em especial o
cuidado com os pés.
Neste encontro, porém, foi possível perceber alguns olhares tristes: elas vivenciavam
sentimento de perda por causa da condenação de uma mulher. Uma mulher em especial havia
faltado; e elas responderam:
- Parece que ela não vem mais, depois do que aconteceu, ela está muito triste, calada.
Ela foi a julgamento e condenada a treze anos de prisão em regime fechado por ter ateado fogo
no ex-marido (2015), que não aceitava o fim do relacionamento de cinco anos, e em
consequência, dezesseis dias depois ele morreu após contrair uma infecção hospitalar. Depois
do julgamento ela se isolou, deve ser depressão.
Essa forma de interação entre elas leva a um aspecto do inteirar-se com o mundo, aqui
chamado de troca multidimensional de ser e estar no mundo. Essa forma de compreensão pode
ativar-se quando se ler.
A forma multidimensional de ser e estar no mundo liga ao elo entre o sonho e o sentido.
A leitura prazerosa pode preparar novamente para a vida, fazer esquecer que se está dentro de
uma cela, produzindo um outro texto ao ler. Fruição emanada, equivale a reconquista provisória
da liberdade: “Quando estou lendo na cela, esqueço o tempo passar, fico livre daqui por alguns
minutos, penso só no que estou lendo, e imagino coisas antigas; é assim que leio, pensando em
coisas dos outros séculos, naquele tempo de Sinhá Moça. Não sei se a senhora me entende”
(NINA, 32 anos, 2019).
Em uma leitura prazerosa dentro da cela é possível, às vezes, a leitora ir para outro lugar;
transformar a solidão em liberdade que lhe permite vislumbrar dias melhores e se distanciar do
real e de sua própria situação, dando-lhe oportunidades de novo pensar. Às vezes, o contrário
acontece, mantém-se acordada dentro da realidade que vive, com as rupturas causadas pela
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separação dos próximos, da família, da casa, da rua; vive a dor – sem projeto, sem futuro -;
vivencia a prisão. Feridas são despertadas, o medo reativado e o abandono instaurado abalam a
autoestima positiva e a percepção do seu próprio ser.
A leitura prazerosa pode proporcionar a reconstrução de si mesmo e, além disso, a
capacidade de estabelecer com os livros, os textos literários, uma relação afetiva, sensorial, e
não simplesmente cognitiva. “Eu sempre gostei de ler. Mas, o dinheiro era curto, nem sempre
dava pra comprar livro. Por isso eu fazia um esforço danado para ter um livro, às vezes se queria
comprar, passava necessidade e comprava, vez ou outra; quando dava pra ficar sem comer”
(AZALEIA, 26 anos, 2019)
O que se pretende entre o elo do sonho e do sentido, é identificar a esperança que
alimenta a vida de cada mulher. O projeto de vida que dar sentido à existência, que as fazem
encontrar a motivação de enfrentar o cotidiano da prisão e superar as dificuldades. São as
expectativas agarradas para não se deixar enlouquecer pela privação de liberdade, para abstrair
as dores, preencher o vazio e superar frustração. É o vislumbre do que se deseja alcançar.
Os sonhos das mulheres encarceradas, colaboradoras da pesquisa, estão nutridos pelas
recordações-referências (JOSSO, 2004) que ativa o processo de criação literária sobre a própria
vida onde o indivíduo analise, questione, interrogue as próprias representações, escolhas, as
quais possuem uma dimensão objetiva e subjetiva, visível e invisível advinda do imaginário.
O imaginário das colaboradoras (Aquilina, Aspásia, Augusta, Azaleia, Dina, Eugênia,
Generosa, Gioconda, Irene, Leda, Luna, Milena, Nina, Pietra, Teófila) fora mobilizado a partir
das leituras realizadas dos textos de Clarice Lispector, o que suscitou as produções textuais
sobre seus sonhos, suas vidas, sobre a educação. O que nos leva a pensar que uma realidade se
concretiza a partir das colocações existenciais do imaginário, do sonho. Razão pela qual a
literatura intimista foi usada como disparador da reflexão realizada pelas colaboradoras.
Os planos para o futuro sempre designam uma nova roupagem de pensar-se indivíduo e
a sociedade a qual faz parte. Um futuro incerto mas cheio de expectativa de superação da
insegurança, as fazem sonhar e ter uma experiência formadora de uma aprendizagem que
articula saber-fazer e conhecimentos num espaço-tempo de uma presença de si em projeções
imaginativas.
Você tem sonho?
[...] Tenho sim. Conversei com dona Monalisa. Ela vai ver se consegue um trabalho
pra mim no Fórum. Assim, posso sair do trabalho e ir pra casa a pé. Minha casa não
fica muito longe do Fórum, dar pra ir caminhando. Mas, isso só quando eu estiver no
outro regime. Ela disse se eu evitar as confusões, em breve estarei lá. Ah, pró, o que
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eu mais procuro é não entrar em confusões. É difícil, luto para conseguir. [...]. (NINA,
32 anos, 2019)

A imaginação, a projeção de dias melhores através do trabalho e da liberdade de andar
até em casa faz parte do querer ser e estar na sociedade e em si. A casa e a família são referências
de uma expectativa de novos dias a se viver traçado pelo sonho e sentido.
Ir para casa, andar na praia com minha neta, tomar um sorvete. Eu quando sair daqui
vou vender meus artesanatos fuxicos. [...] Recomeçar tudo diferente, colocar meus
filhos no caminho do Senhor. Vou continuar estudando, trabalhar, cuidar de mim.
Amar mais eu. (AUGUSTA, 56 anos, 2019)

A instituição familiar aparece como um amparo de segurança de mulheres encarceradas
que pretendem viver momentos em família como ações cotidianas. “Sair daqui de cabeça
erguida. Cuidar dos meus filhos. Ir pra igreja e dar meu testemunho. Todo mundo ver que sou
inocente. Continuar trabalhando, eu nunca gostei de ficar sem trabalhar” (AZALEIA, 26 anos,
2019).
A família como esteio e o trabalho como ação de dignificação e sustentação dos filhos,
essa ideia posta de ideal esperado de segurança caminha com a questão da insegurança social:
quem tem cuidado dos filhos enquanto estão presas? Que formação estão recebendo os filhos
para evitar o mundo do crime? “Voltar pra casa e cuidar bem dos meus filhos, do meu
pequeninho que vai fazer quatorze anos e é muito inocente. Ter um trabalho que eu possa
sustentar a casa sem fazer besteira” (LUNA, 43 anos, 2019).
A disposição para o trabalho posta nas narrativas de Augusta, Azaleia, Luna sem pensar
em uma qualificação profissional é discutida por outro ângulo por Eugênia, Generosa, Nina que
pensam dar sentido à vida através de uma segurança social advinda de uma formação
profissional. O texto Não te amo mais disparou a reflexão Quem sou eu? Na reflexão trazida
pelo texto, Eugênia (25 anos, 2019) sempre pensou muito que é o que os outros dizem que ela
é. Mas, ultimamente tem pensado que alimentava um sonho em ser enfermeira – “Meu sonho
era ser enfermeira. Estudar na UEFS”.
À medida que as mulheres vão se familiarizando com o léxico do texto literário passam
a usar palavras adequadas pela traduzir e expressar o que sentem, humanizam as colocações,
movimentando sentidos, dissolvendo os impasses da limitação da linguagem. E, assim, as
construções de sonhos e seus sentidos podem ser externados com desenvoltura por todas. Nina
tem o sonho semelhante da profissão, quer ser técnica em enfermagem.
Meu sonho é ser técnica de enfermagem. Trabalhar no hospital. Ajudar as pessoas,
cuidar da saúde. Sabia que eu ia fazer o curso junto com aquelas meninas enfermeiras
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que morreram no acidente indo pra Alagoinhas 32. Mas, veja como é a vida não morri
com elas e hoje estou aqui. É o mesmo que a morte. (NINA, 32 anos, 2019)

Generosa (27 anos, 2019) alimenta o sonho de cursar à educação superior na área de
direito. “[...] Pagarei o que devo, só não sei se conseguirei mas realizar o meu sonho de ser uma
juíza de crianças. Tenho pena em ver tanta criança à toa. [...]”. É ao sonhar que se sonha com o
repouso (dinamizar a imaginação, suscitando imagens através da desaceleração do tempo,
trazendo a alegria da lentidão de volta à imaginação do sonhador) do ser, um repouso que tem
intensidade, intimidade, para definir o ser humano como emergência e dinamismo.
Generosa leva a percepção que é melhor sonhar com outros espaços, do que com o
espaço em que se estar. Muitos sonhos nascem num estímulo da mudança de valores pessoais
entrelaçadas com as possibilidades de dizer não ao mundo em que se está ligado pela pobreza
e delinquência. Comungar por meio da imaginação com a mudança dos valores é receber o
benefício de forças elevatórias, é participar do desejo que habita as formas belas, as formas
seguras da vida.
Um sonho de continuidade de trabalho encontrado na narrativa de Gioconda. Um alento
presente na insegurança social de vida é a perspectiva de execução de um trabalho que garanta
a sobrevivência.
Eu gostava de ajudar no salão de beleza da minha irmã fazendo tranças. Até hoje,
gosto de fazer tranças, me sinto bem. Queria ter um salão pra cuidar dos cabelos das
pessoas. (GIOCONDA, 23 anos, 2019).

Os sonhos das mulheres encarceradas estão sempre associados a ideia de preservação
da família e de trabalho; a busca da educação formal. Parece que o trabalho tem um peso
significativo na vida destas mulheres. O trabalho seria uma espécie de âncora. Elas poderiam
contar com uma educação na prisão que atenda às demandas sociais, conjuntamente com
atividades laborativas, que contribuam na reinserção do egresso penitenciário na sociedade.
Pois, segundo Julião (2020) as atividades educacionais e de trabalho na prisão diminuem as
chances de reincidência. Então, se o indivíduo tiver uma perspectiva de ingresso, no mercado
de trabalho, a possibilidade de reincidência diminui, pois traz perspectivas de mudanças de
vida, melhora a autoestima. Além de tudo, já faz parte dos sonhos.

32

Quatro enfermeiras morrem em acidente na BR-101. Publicado em 10/04/2017 12h18. Disponível em:
https://www.acordacidade.com.br/noticias/175503/quatro-enfermeiras-morrem-em-acidente-na-br-101.html.
Acesso em: 20 ago. 2019.
ALAGOINHAS: Acidente deixa quatro enfermeiras mortas e uma ferida na BR-101; Prefeito decreta luto.
Disponível em: https://aratuon.com.br/noticia/geral/alagoinhas-acidente-deixa-quatro-enfermeiras-mortas-e-umaferida-na-br-101prefeito-decreta-luto. Acesso em: 20 ago. 2019.
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Todavia, Pietra traz a angústia da finitude, da vida que se esvai, sem conclusão do
projeto: “Meu maior sonho é sair daqui. Não sei o que vou fazer. Só não quero continuar aqui.
Depois que sair, eu penso. - Tenho medo de morrer. E, morrer aqui não é uma boa alternativa
na vida” (PIETRA, 24 anos, 2019). Em lugar de estar diante da sua existência, está diante da
"não-existência", acariciando o seu "nada", a prisão. Pietra revelou ter outro sonho – “sonho ser
azulejista e ver o meu filho.”
O medo e a insegurança é um sentimento presente na vida desta mulher. Quem pensa
em morrer tem desejo de viver. A pessoa se torna predadora de si mesma e de outros, mas na
realidade quer matar a dor que está esgotando seu pensamento, uma dor que traz um vazio
inexplicável, uma falta que vem não se sabe de onde, mas vem! Aprender a lidar com essa
situação, leva a uma reinvenção de si. Reinvenção que traz novas expectativa da forma de viver.
Já Teófila (30 anos, 2019) revela sua solidão antes de revelar o sonho. Não é uma solidão
do vazio, é a solidão da sonhadora que traz consigo o desejo de transformar o ambiente, de
iluminar o pensamento de suas companheiras de prisão, mas que não encontra ressonância entre
elas; tentou organiza-las porém não deu certo.
A solidão se obstina contra a solitária mulher encarcerada que não somente quer se
instruir, que não somente quer pensar, mas quer que pensem nela para além do delito cometido,
que pensem nela e lhes ofereçam a pena da absolvição quando tiver cumprido a pena pelo delito.
Então é nisto que ela pensa, em não ser um nada perante os olhos dos outros, mesmo que não
saiba o que é perante seus próprios olhos; parece um nada, um doloroso nada, o nada da vida.
E como seria bom - generosa também com relação a si mesmo - recomeçar tudo, começar a
viver. Neste aspecto, o seu sonho de vida não fica distante dos sonhos das outras mulheres. Ela
quer um trabalho, ter os filhos de volta e ser escritora.
Ela sente que há tantas coisas sobre o que escrever. Temas vários, que não se esgotam
em uma palavra, em uma linha, tem o poder de tocar uma palavra que desencadeia em várias
outras. No entanto, o impulso da escrita e o estado em que se encontra a coíbe em algumas
ações da própria escrita.
Entretanto, nela se vê como se fosse escrever um livro sobre a sensação que teve sobre
o olhar a vida com vários prismas; a solidão de pessoas por ser humanas e não trazerem
expressões de alegria; poderia escrever sobre o sentir-se inteiramente realizada no trabalho que
executa; e sentir-se viva com os cuidados dispensados aos filhos, e ao mesmo tempo mostrar
como ela é digna.
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[...] Eu tinha um caderno que anotava tudo. Pensava em fazer um livro, mais entre um
baculejo33 e outro, eu perdi. [...] Meu sonho maior é ter meus filhos de volta, eles estão
em São Paulo morando com o tio e faz uns seis meses que não tenho notícias. [...]
Quero pagar minha pena, ter um trabalho e puder cuidar dos meus filhos [...].
(TEÓFILA, 30 anos, 2019).

Em vários momentos durante os encontros do Projeto Didático Leitura Prazerosa ela
manifestava o desejo de encontrar os filhos e um trabalho, “Hoje, eu tenho um sonho por
pequeno que seja quero um trabalho e reencontrar meus filhos. Pode ser trabalho de gari. Pró,
quanto ganha um gari?” (TEÓFILA, 30 anos, 2019). Há alegria fulgurante de imaginar, de
impor ao tempo da prisão um futuro de suavidade, de silêncio, de quietude, de retorno a
convivência com os filhos.
É o trabalho que dar sentido à vida dessas mulheres. O trabalho era prioridade de
algumas mulheres, a exemplo Milena (33 anos, 2019) que trabalhava na oficina de costura e no
primeiro dia de encontro disse “trabalho, mas não se preocupe pró, ainda, vou dar moral a
senhora, um dia” e seguiu. Depois começou a frequentar os encontros a medida do possível.
Contou que seu sonho era voltar a ter uma barraca na praia. Vender comida, correr daqui e
dacolá a oferecer os petiscos aos fregueses. Então, em um dos encontros trabalhamos com
algumas revistas e livros de receitas.
A atividade foi ler as receitas e depois cada uma escrever e falar sobre sua receita
preferida, para quem estava fazendo e por quê. A produção final resultou na composição de um
cardápio indicando prato de entrada, principais e sobremesa.
Foi possível perceber como na narrativa clariceana que a estrutura do indivíduo da
linguagem revela-se. As mulheres ao registrarem receitas e relatarem suas histórias vivenciam
suas relações ao outro tendendo a parecer duais, atreladas a determinadas significações. As
narrativas desencadeiam não apenas grandes temas de reflexão, mas também afetos e
sentimentos que podiam ser expressados e compartilhados no encontro.
Nos entremeios da aventura leitora de textos clariceana, a comida (Uma galinha, Feliz
aniversário, O jantar) era uma tônica. Uma leitura inquietante, porque nos conduz pelas regiões
complexas que são as do desejo humano. Uma narrativa marcada pela elaboração da linguagem
que, a partir de ruidosas metáforas e instigantes movimentos metonímicos, permite-nos não só
enveredar pelo enredo, como dele fazer parte. Sentindo-se parte desse enredo, a atividade “O
cardápio” foi desenvolvida para uma aproximação dos movimentos da narrativa, alcançando o

33

Revista realizada por agentes de segurança às celas por medida de segurança, denúncias ou suspeita de entrada
de drogas ou armas no presídio.
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sujeito da linguagem que nessa narrativa se insinua entre significantes e significações que nunca
dizem sua última palavra, mantendo assim, o desejo da criação.
Elas foram elogiadas pelas receitas escritas: o prazer do elogio. Todas sabiam uma
receita, receitas apreendidas no cotidiano ou no imaginar a delícia de comer bem. “Comida não
era só para comer. Era uma linguagem. Era um regulador. Determinava a escala de poder. Cada
vez que os garotos serviam, observavam isso. Cada refeição era uma arte, era um deleite, mas
também uma revelação de hierarquia” (MONES, 2008, p. 144-145). O significado da escolha
da receita fazia parte da linguagem do cardápio.
Para Dina (46 anos, 2019) ler e lembrar uma receita era ter os filhos por perto. Ela fazia
bolos para os filhos sempre que podia. Os seus olhos brilhavam, o rosto com as imagens do
fogo que deriva do bem-estar espaço-temporal dos devaneios do repouso, pela contemplação
da chama da vela e a alma que sonha.
Para Irene (40 anos, 2019) escrever a receita era trazer de volta o sonho de encontrar o
namorado, tudo preparado especialmente para ele. O que antes estava longe ficava perto. Os
dias de sua juventude, especialmente, pareciam tão puros e imediatos como se tivessem acabado
de ocorrer.
Para Milena (33 anos, 2019) o segredo dos seus quitutes vendidos na praia estava em
saber oferecer e compartilhar os alimentos por ela preparados. Ia correndo de grupo em grupo
de conversa sentados na areia, ofertava o serviço, voltava correndo com os pés salpicados pelo
calor do sol. “Era trabalhoso, era gostoso, era livre. A comida da praia é sempre gostosa, porque
a verdadeira gostosura está na comida ser diferente da feita em casa, ela surpreende o freguês
que vem com um gosto na boca e encontra outro; o freguês encontra o que busca, um diferente,
o matar a fome”.
Generosa (27 anos, 2019) disse que as pessoas se preocupavam com ela, e ela se
preocupava com as pessoas, isso não tinha mudado. O marido vinha para as visitas íntimas. Sua
vida estava diferente demais. Tinha que cumprir a pena. Era difícil demais conversar com as
outras. Por isso ficava, às vezes, sozinha, com sua vida recolhida, lentamente, dia a dia, ia
achando que estava se sentindo melhor, começou a adaptar-se, a sobreviver naquele lugar. E,
seu prato foi preparado pensando na família, pensando no seu amor, um homem maravilhoso.
Nina (32 anos, 2019) sempre sai em defesa do trabalho e sua explicação sobre o prato
não passou distante disso. “A verdade é que o trabalho me faz seguir em frente. Eu preciso dele.
Fico mais forte quando estou trabalhando. Não sei se teria conseguido sobreviver sem trabalhar.
– Ela ergueu os olhos. – Ando melhor ultimamente. Mas, quando soube do resultado da
sentença, pensei que tinha entrado em depressão. Fiquei muito triste.”
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A preocupação de Nina foi substituída por leve sorriso, um sorriso maroto. E, ela levou
sua receita para a cela.
Aquilina, Dina e Pietra escreveram receitas doces usadas em sobremesas. Aquilina (55
anos, 2019) diz ser um sucesso seu sorvete e Pietra (24 anos, 2019) um pudim barato que todos
podem tentar comprar os ingredientes e fazer.
Essa atividade, “O cardápio”, exigia, além das receitas, também conceito, formato,
sutileza e força narrativa. As receitas eram perfeitas porque podiam equilibrar os vários sabores.
Não se come só com os olhos. Come-se com todos os órgãos do sentido. Nós só observávamos
enquanto elas trabalhavam. Nós escutávamos. Aos poucos bolhas de risadas flutuavam no ar.
Na confecção de cada receita havia imaginação e esforço mental envolvido.
A escrita da receita da comida parecia mais do que comida; estimulava e provocava a
mente, era um reagir a lembranças e possibilidades de transformações químicas que cada
ingrediente sofreria. Era como se elas, também, estivessem se transformando, colocando
positividade na vida. Essa atividade parece que promove a cura. A comida como promoção da
saúde.
Recordamos do ensinamento de Luna (42 anos, 2019) com o uso de abacaxi como planta
medicinal34. E, percebemos que de fato cada alimento tem uma indicação medicinal específica.
As receitas são capazes de curar; e ali elas estavam curando almas, questões emocionais. Os
alimentos certos são capazes de deixar a mente e o coração mais leves.
A farofa de Milena era a melhor comida, era simples; tinha o gosto de liberdade,
lembrava quando corria, de quando se sentia amada, ou de quando se sentia animada pela crença
em alguma coisa, talvez quem sabe deitar em seu sofá após um dia fatigante.
As lembranças manifestadas por Milena aprofundam a companhia dos objetos e da
família em tempos outrora, que nem sempre tinham significados de aconchegos, contudo,
restando só elas, os tempos outrora eram muitos bons, principalmente, "quando se podia deitar
no sofá e pedir a alguém da casa que trouxesse algumas coisa, pois eu estava muito cansada"
(MILENA, 33 anos, 2019).

34

[...] vou ensinar um remédio que se usar nunca mais vai ter probrema de gripe, tosse, resfriado, asma. É o que
dou pra meus meninos e tomo também. Se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas, olha, a senhora vai na
rua compra um abacaxi (nota da pesquisadora Ananas sativus Schult. (Bromeliaceae) bom, dos grandes. Lava bem
lavado, descasca, pega a casca já lavada e ferve com açúcar e faz um lambedor e fica tomando na colher de sopa,
três vez ao dia. Se não quiser usar a casca, então, a senhora pega o abacaxi, corta as rodas e coloca o açúcar em
cima deixa minar o caldo, depois coloca no fogo o caldo e cozinha. Fica bom também, lava uma vasilha com
tampa, coloca e vai usando e vai ver que fica boa. [...] (LUNA, 42 anos, 2019)
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Essas imagens têm, denotação boa, um privilégio de simplicidade, de "trocaria tudo para
estar em casa e no meu sofá" (MILENA, 33 anos, 2019). Essas imagens projetadas é a
ressonância na alma da colaboradora que gosta de lembrar.
Um momento poético dos devaneios que reanimam o passado e, se projeta para o futuro.
Ela levada pelas suas lembranças, externa para as ouvintes, fica no ar uma ideia de que todas
gostariam de ter um sofá em que pudessem se deitar. Pois, elas são instigadas à imaginação das
sensações maravilhosas causadas pelo objeto, sofá. Imaginá-lo, está além das semelhanças das
cenas com o sofá, era estar atentas a alguma meditação impenetrável para quem não tivesse
vivido um momento de tranquilidade no sofá.
E dessa tranquilidade no sofá é que uma discussão sobre a alimentação ganha corpo. A
atividade do cardápio surgiu por causa da reclamação da comida servida no Conjunto Penal e
de Milena divulgar que o sonho que tinha era voltar a trabalhar na barraca de praia servindo
almoço aos banhistas. Para as mulheres a comida do Conjunto Penal “não tem gosto de nada.
É insossa. Eu cozinho melhor”. Se é verdade o dito popular “a alma de quem cozinha tem que
está presente no ato de cozinhar, tem que ser arte”, parece-nos que elas têm razão - a comida
pode ser insossa – quem cozinha para tanta gente infortunada? Que sentimentos nutrem? Os
cozinheiros usam da criatividade na cozinha da prisão? Ou, é “a mesma mesmice”?
Comer as refeições do jeito que lhes são apresentadas causa um certo desconforto e
saudades de casa; porque comer o alimento, por menos agradável que este seja, em casa é bem
melhor do que o da prisão, podia decidir, sem pensar muito a respeito, como desejava a sua
refeição; a prisão tal direito pode tornar-se problemático. Na prisão falta o sal que dar vida.
A pobreza em casa de algumas com a falta de alimentos, pode ter estimulado a
criatividade culinária para alimentar os seus entes queridos. Estar na prisão, também, é uma
situação palatável. A comida deve deixar o coração tranquilo. Todo mundo precisa comer. –
Você precisa decidir que espécie de menu deseja. Sonhar não custa nada. Ou custa? Seria
interessante poderem consumir três entradas e três pratos principais, além de bebidas.
Elas gostavam da liberdade, mas estavam privadas, tinham sua própria forma de
coexistir com as opressões da vida. Elas aparentavam que sabiam conviver muito bem com isso.
Contra todas as possibilidades, de bem estar em um lugar como a prisão, é possível ir
construindo um olhar de sensibilidade para quem nele estar em cumprimento de pena.
Como foi interessante ouvir o que sentiam e pensavam quando se referiam ao cardápio
que vinha recheado de suas lembranças, afetos e esperanças, pois o tema diz a respeito à
aspectos fundamentais de nossa existência, das relações de humanização.
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Na linha de superação dos erros e contribuição social via o caráter religioso está o
discurso de Aspásia, “Pró, quero ser missionária. Cansei de coisas erradas. Quero ajudar o povo
na África” (ASPÁSIA, 30 anos, 2019).
A inspiração religiosa é um ponto de reforço de agregação da família.
[...] Meu sonho é quando sair daqui, viajar com meus filhos pra Jerusalém. Conhecer
a Terra Santa, andar pelos mesmos lugares que Cristo andou. Não sei se conseguirei
viajar por ter sido presa. Mas, quero que meus filhos conheçam a verdade da palavra
indo lá. [...]. (DINA, 46 anos, 2019)

Leda não indicou nenhum sonho que tenha. Pensou muito e disse: “Um dia sairei daqui
pois trabalho. E, não procuro arranjar encrenca.” (LEDA, 33 anos, 2019). Mas seu coração
ansioso não se tranquiliza em si, inscreve as infelicidades porque traz de si um inferno pessoal
que para mudar requer ser resgatada por outros.
Os sonhos podem ir se configurando em um desejo de superação de injustiças. O Estado
comete injustiças, falhas no seu processo de investigação que traduz em insegurança social na
vida de pessoas, esse pelo menos é o ponto de vista de Aquilina que mantém o sonho de “Sair
do presídio. Processar o Estado e recuperar a dignidade. Viver tranquilamente em meu sítio”
(AQUILINA, 55 anos, 2019).
O que se esperava para o caso dela seria a aplicação da Resolução CNJ nº 213/2015
estabelece que o contato pessoal com o magistrado (juiz/juíza) deva ocorrer em até 24 horas
após a prisão em flagrante, respeitando o prazo estipulado na Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos (artigos 9 e 10). No entanto, as mulheres ficam meses sem a audiência, sem verificar
se o flagrante é legal, denunciar eventuais abusos ocorridos no momento da prisão e apurar a
necessidade da manutenção da prisão provisória. Elas ficam entre a realidade e o sonho.
A escuta neste momento nos levou as lembranças trazidas pelo livro O processo, de
Kafka (2020), em que os conflitos humanos: a angústia, a frustração e, principalmente, a culpa
se manifestam marcadas por uma repressão excessiva, fala de um castigo sem crime: “Alguém
certamente havia ter caluniado Josef K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum”
(p. 7). E, junto com Josef K. elas passam a viver num mundo sem sentido, em que não se
sustenta a justiça e a verdade propagadas por elas.
Em busca de uma justiça pessoal, de superação dos seus erros, Aspásia (30 anos, 2019),
durante o encontro festivo que comemorou os aniversários, faz a todos viver um drama de
imagens, o drama fundamental das imagens materiais provocadas pelas suas ações ligadas ao
tráfico de drogas.
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[...] Bom a gente parar para pensar mesmo. Eu sei o quanto dói, o quanto me sinto
culpada pela morte de pessoas. Eu matei uma mulher. Eu era tirada. Fui a primeira
mulher a colocar cocaína no meu município. Cheguei com a novidade, por causa disso
os policias da cidade quando me veem, vem tudo atrás de mim. Vivi isso quando tive
uma saidinha, era perseguição em cima de perseguição, achando que eu ia fazer
alguma coisa, mas eu estava limpa [...] (ASPÁSIA, 30 anos, 2019)

Com efeito, "o espaço interior" de cada um que a ouviu não é mais o mesmo, uma
provocação na substância íntima de seus ouvintes. Todos vivenciaram, as experiências por ela
provocada. A altivez de ser a primeira mulher a levar drogas para sua cidade, transformou um
espaço.
Eu sei que acabei com a vida de muita gente. Viciei minha família, meu primo, minha
irmã mais velha. Quando vejo ela entrar aqui por causa da droga e precisando de
drogas sei que a culpa é minha. O que fiz? Acabei com a vida dela. (ASPÁSIA, 30
anos, 2019)

A irmã viciada e em busca de saciar a necessidade de drogas, traz o absoluto da
profundidade em que o ser é movido, que não dar outros poderes de sonhos e pensamentos. Ela
traz à tona o poder da realidade e da negatividade da imagem. E desta imagem que está ancorada
na materialidade das coisas que nos cercam. Ela descortina, alarga a reflexão que cada um pode
realizar a partir da imagem provocada em seu instante ímpar.
O meu primo, eu dei drogas a ele, quando eu não podia, ele procurou os caras na
cidade. Eu disse não vende nem dar nada pra ele. Porque eu tenho porra e posso dar.
O que aconteceu? Eu presa aqui ele procurou usar a cocaína. Ele fraco no cérebro com
a droga, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça no chão. Sabe como é a cocaína age no
cérebro como se a pessoa estivesse com tudo solto lá dentro. Ele caiu. Minha família
providenciou um helicóptero para trazer de ... [supressão nossa] a Feira de Santana,
mas não teve jeito. Ele morreu. Quem é a culpada? Eu. (ASPÁSIA, 30 anos, 2019)

A morte do primo, uma catástrofe que a faz repensar sobre suas práticas, coloca os
ouvintes dentro da perspectiva bachelardiana as possibilidades de imersão devaneante em
imagens imaginadas que portam valores da destruição calcada pelo próprio ser na busca de
saciar seus desejos íntimos que veio provocado pela influência externa, que o levou a morte.
Hoje, eu poderia ter carro, casa, porque seria mantida pelos caras, mas eu nunca quis
isso [...]. (Enquanto agradecia a participação no encontro, Aspásia desesperou a chorar
e falar ao mesmo tempo.) (ASPÁSIA, 30 anos, 2019)

Finalmente a catarse da sua vida dar-se através do choro e medido de reflexão aos seus
ouvintes, uma dimensão do que ela realmente pensa que é - pensar não é viver, pois nela está
impregnado a sua vida, não se conquista um mundo novo apenas com um único mergulho em
si.
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Mas, quem sabe, mudando de espaço, deixando o espaço das sensibilidades e das
comunicações inovadores, se manifestarem ajam mudanças no modo de viver as novas
experiências de vida. Provocada pela imaginação de "viver" um espaço novo, influência das
imagens fundamentais abrigadas em seu ser, que trazem novos sentidos à vida, a sinceridade da
imaginação refletida pelo sonho de estar em outro lugar que atua como obstáculo para as forças
que a retêm na prisão.
Quando tive a última saidinha fiquei só aqui em Feira, aluguei uma casa e fui morar
só, fui roubada. Mas, tudo bem. Trabalhei, sofri o pão que o diabo amassou mas
continuei firme, não podia voltar pra casa porque é lá que ia encontrar as facilidades
e não queria cair em tentação. O fácil vem e pode derrubar você. Eu não queria estar
aqui de volta. (ASPÁSIA, 30 anos, 2019)

Pensa na vida. Pensa na morte. A insegurança de vida é precária e vacilante. Mas, a
possibilidade de escolha parece ser o caminho que mantem a vida. Vida e morte aqui não podem
ser justapostas. Vida e morte são, em suas imagens, contrários bem distintos. São dialéticas do
existir e do consumir-se, onde drasticamente se tem que tomar decisões concretas entre a
manutenção da vida e a sua extirpação. Mas quando se escolhe, quando se sonha mais
profundamente, o equilíbrio do pensamento entre a vida e a morte é perdido.
Depois de um passado de exaltadas imagens com perversidades, ela busca constituir
imagens delicadas, reencontradas pelos impulsos pessoais, vivendo a alegria de imaginar. O seu
passado é o antivalor daquilo que pretende; é o campo para uma luta de valor novo e de
antivalor. É preciso que o valor novo destrua os pensamentos e ações grosseiras que a
alimentam a culpabilidade e o desespero.
Ela estava em um encontro em que o título do conto Feliz aniversário, de Clarice
Lispector, sugere a leitura irônica dos “laços de família” que não acontecem verdadeiramente.
Em Feliz aniversário, a infelicidade é a matéria secreta que move e bate na felicidade de uma
festa de aniversário de uma senhora que completa oitenta e nove anos, e seus familiares reúnemse para comemorar a data.
A partir dos comentários sobre o conto surgiu a ideia imagética de uma festa de
aniversário, pois algumas nunca tiveram um festejo comemorativo do aniversário. E, seguimos
com as conversas sobre preparativos de um aniversário do mês de julho ao mês outubro quando
a atividade foi desenvolvida; a ideia de presentes que as aniversariantes ganhariam, as
lembranças para quem viesse a festa, todas as conversas ficaram e se mantiveram animadas até
o final. Irene (40 anos, 2019) nunca tivera uma festa de aniversário, queria um bolo do “Maná
do Céu”, soube que é uma delícia, nunca comeu mas soube que é de dar água na boca.
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O festejo autorizado pela autoridade competente, se concretizou. Foi levado bolo de
chocolate, recheado com beijinho e cobertura de chantilly; o centro do bolo estampava um lindo
desenho de coração preenchido com chocolate belga de morango; suco de acerola; potes de
amora americana com geleia de amora; potes de mousse de maracujá; embalagem bolsa gaiola
pequena de papelão a variação de 2 a 4 ice kiss de melão; brigadeiros feitos com chocolates
belgas, eis um sonho possível de cheiros, gostos e sabores.
Teve a distribuição do Cartão de aniversário, com tema: Oliveira, para ser escrito uma
mensagem e trocado entre companheira de cela ou amiga. Antes de começarem a escrita foi
explicado sobre o significado da oliveira com o seguinte discurso: A oliveira é essa árvore que
está no cartão. É uma bela árvore de tronco retorcido. Há um significado espiritual muito forte
quanto à sua durabilidade: mesmo que se queime ou corte uma oliveira, ela é capaz de brotar
novamente de suas raízes – por isso mesmo representa perseverança e fidelidade sob qualquer
circunstância. A oliveira cresce e frutifica até mesmo em solos com pouca água.
A parte mais importante da oliveira fica fora da vista — sob o solo. Suas amplas raízes,
que se podem aprofundar até 6 metros e se estender muito mais horizontalmente, são a chave
da produtividade e da sobrevivência desta árvore. As raízes de um pé de olivas se aprofundam
bastante no solo, devendo-se a isso boa parcela de sua famosa resistência.
As imagens literárias vão sendo construídas, engajando reflexões indefinidas e
silenciosas, ao ouvirem: Vocês estão aqui, um lugar que não traz boas recordações. Mas, vocês
podem mudar o curso da história; resistir, superar as dores e trazer os sonhos a vista, lendo
mais, escrevendo mais e projetando o futuro melhor; aproveitem o tempo de ociosidade e se
preparem para sair. “Percebemos então que na própria imagem se incorpora um silêncio em
profundidade” (BACHELARD, 1990a, p. 259).
Vejam, estamos esperando pelas enfermeiras, a professora de matemática, a contabilista,
a juíza das crianças e dos adolescentes, a viajante, a missionária, a costureira, a passeadeira do
shopping, a mãe com ensinamentos preciosos.
Bem, em cada sonho que vocês têm está presente o desejo de mudança que cremos que
vocês conseguirão. Vai ser difícil sabemos. Vencer preconceito, perdoar e conquistar mais que
a liberdade é para pessoas que são como a oliveira, pessoas que têm raízes profundas em um
sonho.
Esse discurso é uma reflexão a partir de Bachelard (1990a, p. 257) [...] “aprendemos a
reviver a mais ampla das integrações, a dos sonhos e da significação, dando ao sonho o tempo
de encontrar seu signo, de formar lentamente o seu significado.”
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A oliveira pode ser cortada, mas isso não a destrói. A árvore só morre se for
desarraigada. Se as raízes ficarem intactas, a árvore brotará de novo com renovado vigor. E, da
explicação inicial, elas escreveram suas mensagens no cartão, e trocaram. Neste momento, [...]
“A imaginação se encanta com a imagem literária” [...] (BACHELARD, 1990a, p. 257), com
as sonoridades escritas.
Houve, também, homenagem ao professor de matemática e a merendeira. Foi uma festa
linda; Azaleia, Teófila, Irene, Luna não estiveram presentes por causa do trabalho, mas uma
mulher ficou encarregada de levar comidas e presentes para elas. As agentes penitenciárias de
plantão receberam de lembrança uma fronha personalizada com nome, ramo de flor e a
expressão LEIA +, usada também no presente das participantes, toalha de banho. E, lamentamos
que a maior sonhadora (Irene) da festa não estava presente por causa do trabalho.
Assim, se foi mais um dia provocado pela leitura de um conto de Clarice Lispector que
revela as transformações dos sujeitos de modo intenso, metafísico e colocando à mostra os
conflitos do ser humano, aliando razão e sensibilidade, vivência e experiência, pois ainda que
toda experiência seja uma vivência, nem todas as vivências se transforma em experiência; “estas
vivências atingem o status de experiências a partir do momento que fazemos um certo trabalho
reflexivo sobre o que se passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido”. (JOSSO,
2004, p. 48)
O resultado do encontro foi uma experiência formadora pois houve uma articulação
objetiva entre a atividade, a sensibilidade, a afetividade e a ideação que as mulheres
promoveram sobre a comemoração de aniversários.
Toda a atividade de comemoração de aniversários envolveu narrativas (auto)biográficas
de formação leitora compartilhadas antes, durante e pós processo comemorativo, pois os
acontecimentos permitiram olhar as condições socioculturais que representam o aniversário
para as mulheres, a comemoração ou falta da mesma, a homenagem a quem elas reconhecem
como importantes, a troca de cartões com votos de bem à outra pessoa; comportou daí um
referencial que ajuda a avaliar um acontecimento novo (a narrativa de Aspásia) – comporta as
dimensões afetivas, sensíveis e conscienciais, ao mesmo tempo imbui todos nas imagens
provocadas pelo drama narrado, nos passa à elaboração de uma experiência pelo registro ser
significativo, por ser uma vivência não facilmente esquecida e por nos levar a pensar sobre a
mesma.
Essas situações nos remeterão sempre à uma leitura interpretativa da vida,
consequentemente, a presença da leitura prazerosa como constituição de imagens, imaginação,
fruição, existência e inteirar-se do mundo. Nem sempre uma leitura prazerosa vem permeada
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de gozo, de alegria, mas sim de possibilidades de ler o homem, inclusive em suas angústias,
seus lutos, suas decepções, suas mazelas, e em seus arrependimentos.
Diante deste pensamento, no próximo capítulo A perigosa aventura de escrever textos
literários, apresentamos e analisamos a produção textual ipsis litteris das colaboradoras da
pesquisa, chamando atenção para a capacidade de produção das mulheres encarceradas a partir
da leitura prazerosa, onde está presente a noção da poética bachelardiana de quando a sonhadora
abandona todas as “preocupações” que atravessam a vida cotidiana, quando se desliga da
inquietação alheia, quando é realmente a autora de sua solidão, quando enfim pode externar
seu pensamento. Ela abre-se para o mundo e o mundo se abre para ela através da escrita que
conta uma profundidade sobre sua existência e sua essência.
É nesta dimensão aberta pelo devaneio, pela sonhadora de imagens, que conheceremos
a escrita poética de cada mulher, aquilo que surge, aquilo que jorra, aquilo que emerge. A
imagem literária tem valor próprio e direto, ela não é simplesmente traduzir pensamentos, tratase de indicar como a imaginação experimenta imagens que trazem em seu íntimo.
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5 A PERIGOSA AVENTURA DE ESCREVER TEXTOS LITERÁRIOS

A palavra escrita, de per si, permanece, retém e veicula mais facilmente a mensagem
que a transmissão oral não assegura. Ela nos fará entrar em contato com as experiências, com
os valores, com a cultura, com a história das mulheres encarceradas.
A escrita produzida não foi um mero exercício mecânico ou cópia, mas uma tentativa
de registrar, comunicar e expor o entendimento sobre o lido, os devaneios sobre a vida, os
devaneios com a vida. Entende-se, nesta concepção, que trabalhar com o texto implica trabalhar
com a insegurança de produção escrita, com a incerteza e com o erro e não com resposta certa,
porque escrever é produzir e não reproduzir: é o erro que nos leva na direção do novo.
Parafraseando Clarice Lispector, ao escrever, a intuição se manifesta em um esforço de
transpor-se em palavras. “Podem vir lembranças que jamais se queria vê-las à tona”
(LISPECTOR, 2010b, p. 27). Todas as mulheres encarceradas são capazes de escrever sem
entrelinhas, porque há manifestação direta de sentimentos.
As participantes do Projeto Didático Leitura Prazerosa foram capazes, de executar as
práticas sociais de leitura e de escrita, como saber: localizar e obter uma informação, produzir
informações escritas associadas às práticas de linguagem oral, pois o efetivo domínio da língua
garante ao indivíduo maior capacidade de análise e compreensão do mundo, além de viabilizar
lhe uma atuação mais consciente de si e sobre os outros.
No processo de escrita de textos literários (auto)biográficos das mulheres encarceradas,
as imagens estão presentes de modo constante. A elaboração da identidade narrativa expressa
em palavras, mas também geradora de imagens. As imagens que se fazem ao escrever sobre si,
ao ouvir o indivíduo, ao ler o indivíduo e ao relacionar consigo e com o outro. As imagens estão
presentes na construção (auto)biográfica.
A construção (auto)biográfica ou escrita de si é uma reconstrução de subjetividades que
ultrapassam para o plano da objetividade, externada quando se escreve o texto, fazendo uma
confluência narrativa de palavras e de imagens. Neste momento, as imagens constituem um
ímpeto de múltiplos sentidos com os quais as mulheres encarceradas estabelecem uma trama
de sua identidade narrativa, amoldando-se do vivido e tomando forma a partir do olhar, da
descrição e da experimentação que ora vivenciou em seus momentos e movimentos de vida.
Essas imagens podem ser elaboradas no plano consciente a partir da leitura prazerosa.

115

A leitura prazerosa dá movimento aos pensamentos, aos desejos, aos sonhos, à vida. Um
dos desejos marcantes alegados para a área de educação seria o aprendizado da leitura, da escrita
e da interpretação de texto com desenvoltura, situações que ocorrerão se vier precedida e
possibilitada pela comunicação oral; pois somente uma memória cultural adquirida de ouvido,
permite aos poucos as estratégias de interrogação semântica das quais expectativas de um
escrito aguça, precisa ou corrige. Assim, estabelecendo relações de confiança e realizando
leituras se escreve e se interpreta textos.
A prática emancipatória de leitura pensada para mulheres encarceradas a partir de textos
literários, principalmente os intimistas pode levar as leitoras a uma introspecção que
desencadeie o sentimento da mulher libertando-se; a mulher fica presa fisicamente mas seu
espírito é livre, ela articula formas de liberdades pois os conhecimentos e saberes adquiridos a
partir da leitura trazem novas significações para sua vida.
Fazer uma prática emancipatória em um ambiente de prisão com base na concepção de
educação que dá a palavra ao povo, numa literatura intimista pode repercutir num
(entre)cruzamento de saberes que procura respeitar os referenciais do “outro” e impõe uma
presença constante de interação. A frequência dessa presença é tanto maior quanto mais se
manifesta
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conjunto

dos

estudos

na

interface

pedagógica/antropológica; como a complexidade que está implícita nas inter-relações entre
educação e homem. É a partir dessa compreensão que foi sendo construída a ideia de produção
textual com as colaboradoras.
Na discussão da educação em prisões se avança para a universalização do saber,
respeitando as diferenças e vivenciando uma participação igualitária de todas as culturas. O
momento requer uma ampliação de lentes e sensibilidade na leitura de cada produção textual
das narrativas (auto)biográficas das mulheres encarceradas.
Os textos, aqui, foram preservados ipsis litteris35, sem revisão36, pois a pesquisa chama
atenção para: a capacidade criativa de produção das mulheres encarceradas a partir da leitura
prazerosa. A aquisição de conhecimentos dos padrões mínimos exigidos pela formalidade
normativa da língua portuguesa não é fator impeditivo de produção textual, pois a reunião plural
de imagens assegura a normativa da escrita, tentar cobrar aspectos “normativos cultos” é sempre
35

Uma obra literária que pode ser usada na defesa dessa discussão é Quarto de despejo: diário de uma favelada,
de Carolina Maria de Jesus, que se encontra na 10. ed. 10. impr.
36

O desejo de aprender a escrita padrão manifestado pelas colaboradoras levou a professora-pesquisadora a colocar
na nota de rodapé os textos revisados, para em situação posterior as colaboradoras/autoras tenham condições de
observando sua escrita comecem a pensar o que precisam superar para escrever no padrão da norma culta.
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dar mostra de colonialismo intelectual. Não que se esteja furtando à aquisição dos padrões
culturais cultos, no entanto, esse não é meritório na estrutura criacional da linguagem, pois, em
toda pessoa existe uma “gramática gerativa” dinâmica e intencional que comunica, que expressa
sentimentos e sentidos.
A literatura como fonte de conhecimento e de educação pode desencadear a escritora
que existe dentro de cada leitora, mostrando que todas as pessoas são capazes de escrever a
partir do que ler nas letras, no cotidiano e no seu interior. Mas, as críticas que são feitas quando
não se está amparado na norma culta, leva ao silenciamento daquelas em que a educação formal
não cumpriu o seu papel com êxito.
Uma crítica as essas produções em si é sequestrar das autoras/leitoras pouco
escolarizadas a criação à narrativa literária, dificultando enormemente a possibilidade da
experiência criativa e libertadora da leitura.
São textos (auto)biográficos que falam da trajetória e perspectivas de vida das mulheres.
Ao mesmo tempo, sinalizam o resultado de um aprendizado escolar deficitário, onde é visível
que as regras gramaticais básicas não estão incorporadas no acervo de domínio culto da escrita.
No entanto, elas escrevem, expressam seus sentimentos, suas expectativas e mesmo com uma
vivência comum a produção textual se difere, pois cada uma projeta-se em seu pensar
existencial.
Todavia, se olhar pela perspectiva do letramento diz que a verificação deixa de ser
individual, e centraliza no social mais amplo relacionado a quem tem acesso e permanência na
educação básica de qualidade no Brasil, a essas pessoas é permitido a escrita como aparato
cultural de conscientização, de poder de decisão, de historicidade, de construção e
transformação social e da natureza com proposições pessoais de ser sujeito histórico Será que
é permitido esse reconhecimento às mulheres encarceradas de baixa escolaridade?
Talvez sim, talvez não. O porquê dessa resposta está em fazer com que a escrita seja
garantia de manifestação de conhecimento de todos e não apenas para afiançar poder àqueles
que a ela tem acesso, dado a sua condição de dominação/poder que ideologicamente caracteriza
as relações sociais. No tocante às mulheres encarceradas, pode-se incentivar mudanças
profundas nos seus hábitos comunicativos ao generalizar o uso do código escrito nas relações
sociais que desenvolvem no seu cotidiano.
Inserido o hábito da escrita no cotidiano pode se permitir encontrar um vínculo com
aquilo que nos constitui, nos dá lugar, que nos dá vida. De tal modo, que, foi possível registrar
que a leitura promove o encontro entre as dimensões estética e ética da experiência humana, e
também uma religação com a transcendência. A produção textual da colaboradora Irene (40
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anos, 2019), intitulada UM SONHO DE IRENE, escrita em setembro de 2019, possui três
páginas. Irene estava empenhada na produção textual, leu para si, fez uma reescrita para
melhorar a redação. Ela optou por ler em sala de aula a primeira página do texto, cujo conteúdo
expressava seu despertar espiritual através da ação de Deus em sua vida. Com os anos vividos
na prisão resolveu ser crente e apega-se a ideia de segurança provinda da divindade e da religião
que segue.
Ela escreve a partir da provocação “seja você mesma”. Provocada pelas perguntas:
Quem sou eu? Como sou? O que quero ser? Quem sou realmente? Como pretendo continuar
sendo? Veio seu desabafo.
Produção Textual 1 – Um sonho de Irene
Eu recebi a minha liberdade e chegado. Peto de casa tinha uma For cultura ai coprei
uma boque de orquidia braça e Rosa e em treguei pra minha mãe ela Ficou muito Feliz
com a minha prezesa e com o boque e eu teria mudado muito fis uma supresa para ela
convidei ela para em na Igreja a gradece ao Senhor por tudo que eli fez nas nossas
vida Sevim ao Senhor é muito bom Jesus é o meu pastor e nada mim Fautara nada
Fasil tem Valor pois agora eu copriendo o quanto eu tenho Valo para o meu Deus fui
relbeide roubei: respodo por um atigo 121sofri muito mais aprendi que com a dor que
nos apredi que ensta vida temos que amar o nosso próximo com o nosso Deus eu já
fiz minha mãe chora de tristesa por as coisas que eu Fazia já fiz tão bem outras pesso
que gostava de mim chora que agora eu sito Falta dessas pessoa que agora recolheço
que elas mim amam de verdade mais sera que um dia elas vao mim pedora por tudo
que eu já fiz com elas espero que sim pois as drogas não mim deixava a em chega
ouro muito pra que Deus possa faze de mim uma pessoa menhor de caráter espirito
oque mesmo que preciso é nace de novo pra Cristo Jesus que tudo Foma tudo Fais
tudo trasfoma pra que a groria deli todos veija que Deus é Deus oji onte amanha e pra
todo Sepre (Texto 1 - UM SONHO DE IRENE, p. 1. A digitação preserva ipsis litteris
a escrita da autora Irene)37.

Irene (40 anos, 2019) tem uma imagem de sua chegada em casa, tomada como objeto
de fantasia do acolhimento familiar. Numa vontade de viver melhor, de dizer de maneira
diferente seus sentimentos, a imagem, a verdadeira imagem, é vivida na imaginação, deixa o
mundo real e passa para o mundo imaginado, imaginário. Irene tem uma imagem imaginada, e
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Eu recebi a minha liberdade e chegara em casa. Perto de casa tinha uma floricultura, aí comprei um buquê de
orquídeas brancas e rosas e entreguei para minha mãe. Ela ficou muito feliz com a minha presença e com o buquê.
E eu teria mudado muito. Fiz uma surpresa para ela. Convidei-a para irmos à Igreja e agradecer ao Senhor por tudo
que ele fez em nossas vidas. Servir ao Senhor é muito bom. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Nada fácil tem
valor. Pois, agora eu compreendo o quanto eu tenho valor para o meu Deus. Fui rebelde, roubei, respondo por um
artigo 121, sofri muito. Mas, aprendi que é com a dor que nós aprendemos que nesta vida temos que amar o nosso
próximo com o nosso Deus. Eu já fiz minha mãe chorar de tristeza pelas coisas que eu fazia. Fiz também outras
pessoas que gostavam de mim, chorar. Agora, eu sinto falta dessas pessoas, reconheço que elas me amam de
verdade. Mas será que um dia elas vão me perdoar por tudo que eu já fiz com elas? Espero que sim, pois, as drogas
não me deixavam enxergar. Oro muito pra que Deus possa fazer de mim uma pessoa melhor, de caráter e de
espírito. O que mesmo que preciso é nascer de novo pra Cristo Jesus, que tudo forma, tudo faz, tudo transforma
para que a glória dele todos vejam, que Deus é Deus, ontem, hoje e amanhã e para todo sempre (Texto 1 - UM
SONHO DE IRENE, p. 1. A digitação contempla alguns reajustes ortográficos para propiciar ao leitor melhor
compreensão do texto).
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através dela conhecemos sua fantasia poética (BACHELARD, 1989). Ela é uma sonhadora
feliz de sonhar, ativa em sua fantasia, contém uma verdade do ser, um destino do ser humano a busca da felicidade. Ela neste sonho de chegada em casa traz uma chama acessa, a chama da
primeira fantasia, do prazer de viver, algo além do sempre visto e vivido.
A sonhadora Irene vive, neste sonho, novos momentos diametralmente diferente do
passado que não é mais unicamente seu, no passado dos primeiros delitos que modificou a vida
de muitos, e trouxe dores inesperadas. Mas, agora, ela sonha ocupar outro lugar, sonhando
grande, sonhando com o mundo, com a chegada em casa os cuidados que dará e os que irá
receber.
O sonho de Irene revela pontos comuns essenciais de valores fundamentais: família,
espiritualidade (Deus), que podem ser alavancados para construção do poder/saber e do
saber/poder, diminuindo as verticalidades das relações, trazendo a escrita para o plano do
comum, da difusão e discussão de ideias.
Um aspecto que não deixou de ser tocado nos textos das colaboradoras foi o perdão; no
dela também aparece. Pelo debate e textos é necessário estabelecer um novo olhar sobre os
erros, evitar os ressentimentos, buscar superar os males estabelecidos e restabelecer relações,
principalmente as familiares, quebradas pela desconfiança, traição e desamor. Deve-se começar
a cultura da paz, da paz interior à paz coletiva, a paz da convivência; e para isso, é importante
o reconhecimento dos benefícios à saúde e ao próprio bem-estar ocasionados pela superação da
raiva e seus adjacentes.
A leitura do texto de Irene foi permeada de comentários e reflexões sobre suas histórias
de vida; marcadas pela necessidade de expor o que se operava em seu interior, como forma de
melhor serem conhecidas. A pesquisa cerca-se dos quatro domínios elementares que estruturam
a imaginação poética, para tecer comentários sobre a produção: "dize-me qual é o teu infinito e
eu saberei o sentido do teu universo; é o infinito do mar ou do céu, é o infinito da terra profunda
ou da fogueira?" (BACHELARD, 1990a, p. 6).
Na prática de escrita, os encontros proporcionaram momentos de produção de textos
orais, produção de textos escritos, produção de resumos ou reescrita, as autoras dos textos
repensavam a pertinência do que foi escrito, sua coerência, adequação, percebendo as
informações que faltavam para completar sua ideia e se fazer entender. O importante foi
solicitar as participantes que escrevessem, lessem e falassem o que compreenderam como mais
importante da história. Coube criar situação para exercício da escrita. Desta forma, a leitura e a
produção ocorriam dentro de um contexto motivador, com finalidades específicas.
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Os encontros do Projeto Didático Leitura Prazerosa ambientou o compartilhamento da
experiência leitora e produtora de textos a partir da vivência comum que possibilita um processo
de conhecimento e autoconhecimento, onde as colaboradoras se revelam através de suas
narrativas, e fazem da vivência uma experiência.
As colaboradoras expõem seu ponto de vista, explicitam o que pensam e sentem em
formas narrativas de textos produzidos escritos ou oralmente; pondo à prova as subjetividades
junto às outras colaboradoras, no cotidiano do processo de leitura de textos de Clarice Lispector,
momento esse de interpretação das narrativas escritas alicerçado na leitura da própria produção.
Cada produção aconteceu em situações previamente induzidas pela programação de
atividades do projeto didático; bem como, em momentos circunstanciais de conflito da sala de
aula, um exemplo: Prisão Perpétua no Brasil; ou de pedidos do desejo manifestado de ficarem
cheirosas, usarem um perfume; e comemorar o aniversário.
Quanto ao atendimento do pedido de ficarem cheirosas, a atividade foi realizada a partir
do texto (apêndice B) e da dinâmica a leitura olfativa. Como as mulheres gostam de competição,
colocou-se perfumes de diversas fragrâncias em um botijão plástico de 7 ml. Como o frasco de
amostra é de 4 ml, ficou visivelmente meio vazio. Mas, seis frascos foram cheios para quem
fosse campeã, os aromas de Mamãe Bebê Flor de Laranjeira, Mamãe Bebê; e dois com seiva
de alfazema.
O desafio era sentir o aroma e destacar as lembranças, histórias de experiência com o
cheiro. Para motivá-las a escrita, o texto compartilhado falava sobre o cheiro olfativo da
infância da pesquisadora. Compôs a atividade um encontre as palavras, destacadas do próprio
texto.
As palavras foram encontradas. Quando a merenda chegou, quem ainda não tinha
conseguido escrever o texto, foi solicitado que sentissem o aroma do suco de goiaba e do
biscoito Maria. E, essa experiência as levaram da imaginação olfativa até o extremo das
imagens poéticas afloradas nas produções escritas. Quanto mais longe a levaram, mais própria,
mais pessoal, mais única se tornou a escrita. Elas se lançaram no “perigo” de escrever, de
exprimir o sentimento.
Os textos produzidos foram lidos. Para ver qual melhor, o que merecia a premiação foi
sendo elaborado paulatinamente a votação. Os passos da votação sugeridos pelas mulheres: a
pessoa não pode votar no próprio texto; cada uma é identificada por um numeral; quem votar
na história escreve o numeral que corresponde ao texto; para não correr o risco de votar em si
mesma escreve o nome abaixo do numeral.
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A votação secreta foi realizada com sucesso. Colocado no quadro o resultado da
votação. Houve dois votos nulos porque as votantes não se identificaram. Mas, as autoras dos
votos nulos para não perderem o voto terminaram se identificando perante a turma, porém as
revelações não influenciaram no resultado já computado. Foi muito bom todo o contexto. A
força dos dramas íntimos ocasionados pelos cheiros foi revelada, a maneira sensível da palavra
percebida em um devir do ser que é uma consciência da inquietação do ser.
A leitura do texto “Leitura olfativa da minha infância” facilitou a produção de textos
sobre os cheiros, imagens e sentidos, destaca-se para análise: Pó de ferro, estranho?; Perfume
cheroso; Sem título de Irene, os premiados como melhores. Ao final do encontro, era possível
perceber o misto de sentimentos provocados em seus rostos e vozes, alguns entretecidos, outros
alegres por ter recordado os momentos da infância e ter conseguido expressar no papel “aqueles
momentos em que era feliz e não sabia” (TEÓFILA, 30 anos, 2019).
O ambiente totalmente relaxado, levou cada mulher a expressar através da escrita, e
leitura em seguida de seus tempos de infância ou peraltice na adolescência, uma terra de
liberdade não submetida à censura; comentaram suas impressões sobre todos os textos escritos
e lidos; falaram suas preferências, suas histórias singulares. As que não sabiam escrever tiveram
uma excelente participação oral contando suas leituras olfativas.
As experiências literárias podem contribuir para a formação de uma sensibilidade e de
expressão sentimental ancorada na leveza e profundidade, sabendo ouvir com prazer o dito pelo
outro, um autocontrole, de suas pulsões, e de uma valorização do silêncio interior em ruptura
com a violência, sem afetação às palavras escutadas; explorar as experiências entre riso e
emoção; tornar visível o pensamento para si mesma e para o outro através de dar e escutar a
palavra sobre o escrito e lido.
A produção textual deixou claro que toda a infância está por ser reimaginada,
reconstituídas em nós o ser das solidões libertadoras. "Ao reimaginá-la, temos a possibilidade
de reencontrá-la na própria vida dos nossos devaneios de criança solitária" (BACHELARD,
1988, p. 94). A tese de BACHELARD (1988) é "reconhecer a permanência, na alma, de um
núcleo de infância, uma infância imóvel mas sempre viva, fora da história, oculta para os outros,
disfarçada em história quando contamos, mas que só tem um ser real nos seus instantes de
iluminação - ou seja, nos instantes de sua existência poética" (op. cit., p. 94); essa tese é
facilmente constatada no texto “Pó de ferro, estranho?”, eleito como primeiro lugar entre os
escritos das colaboradoras.
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Produção Textual 4 PÓ DE FERRO, ESTRANHO?
Teófila
No meio da tarde, do que sobrou de minha vida entre esses escombros e concretos, sinto não só cheiro,
mas formas objetos, tem tempo.
Ah, aquele cheiro de pó de ferro, do meu homem de ferro, meu heroi, são essos grades que me prendem
como as que audaciosamente eu com 12 anos procurava ajudar papai o fazer, a barulheira do palecorte da lixadeira
exalo pela rua, que meu heroi estava trabalhando, carrio, carrio depois da escola. é verdade que já tive outros
cheiros, mas volto no tempo e nesse presente me lembro, portões de ferros, grades, eletrodos, chopas, vergolho,
tubo 18, tudo me lembra a presença paterna de minha infancia, tesouros cortando dois ou três metros de
comprimento, eu, nos meus irmaos, papai e a madrasta suspendo-a para pintar com zarcão.
Ah, o cheiro do zarcão.
papai nos ensinando uma lição, estou ensinava a trabalhar para que um dia saibam que o que parecia
uma simples brincadeira, era uma marca que me levara e me trouxera nos tempos de uma lembrança não muito
longe, mas meu heroi homem de ferro, marcou a minha infancia, com o cheiro que nos dava de comer, pode
fazer.38

Seja pela capacidade de entrega ao deslumbramento, ou, pelas possibilidades ilimitadas
de apreender, a infância é para Teófila (30 anos, 2019) magno da sua existência; infância
sonhadora de imagens e realidade com o trabalho. Assim, através do conceito de imagemlembrança de Bachelard, é possível entender que ela recorre ao coração para avivar suas
memórias, as lembranças íntimas com a família, em especial com o pai.
E a imagem da serralharia é sempre ingênua, devolve a infância, o encantamento, o
gosto pela simplicidade; ainda que imaginado precário em sua estrutura, a serralharia traz
sempre um devaneio de segurança, mesmo na atualidade estando vivendo em meio aos
escombros.
Uma lição sobre a vida e o poder da vida. O barulho das ferramentas se aprofunda no
silêncio e na imensidão do que consegue despertar hoje quando se torna uma lembrança. O
barulho nos convida para uma “tranquilidade”, estremece, e anima-se com vidas. Mas, esse
barulho, esses ruídos, esses movimentos não perturbam a tranquilidade de quem tem o pai herói.

38

PÓ DE FERRO, ESTRANHO?
Teófila

No meio da tarde, do que sobrou de minha vida entre esses escombros e concretos, sinto não só o cheiro,
mas formas, objetos, tempo.
Ah, aquele cheiro de pó de ferro, do meu homem de ferro, meu herói, são essas grades que me prendem
como as que audaciosamente eu com 12 anos procurava ajudar papai a fazer. A barulheira do palecorte da lixadeira
exala pela rua, que meu herói estava trabalhando, carrio, carrio depois da escola. É verdade que já tive outros
cheiros, mas volto no tempo e nesse presente me lembro, portões de ferros, grades, eletrodos, chapões, vergalhões,
tubo 18, tudo me lembra a presença paterna de minha infância, tesouros cortando dois ou três metros de
comprimento, eu, os meus irmãos, papai e a madrasta suspendendo-a para pintar com zarcão.
Ah, o cheiro do zarcão. Papai nos ensinando uma lição, estou ensinando a trabalhar para que um dia
saibam. O que parecia brincadeira era uma marca que me levara e me trouxera nos tempos de uma lembrança não
muito longe, mas meu herói homem de ferro, marcou a minha infância, com o cheiro que nos dava de comer, poder
fazer.
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Quando se vive o texto da autora, a ansiedade de um local como a prisão é apaziguada.
A paz do barulho da serralharia é para ela paz da alma transmitida pelo aconchego familiar. A
serralharia é um estado de alma.
A autora Teófila (30 anos, 2019) é uma sonhadora purificada pelos olhos e pela alma
numa metáfora da realidade contemplada pela metáfora da dignidade humana. O fenômeno
carrio ingenuamente contemplado não é, como o símbolo, carregado de história, mas uma
conjunção de tradições de transmissão de conhecimento dos mais velhos aos mais novos, seu
pai é expressão dessa tradição de valores para a vida, para o trabalho, para educação. Nesta
lembrança, traz a fantasia que une o homem e seu mundo. O mundo, em tal fantasia, leva, em
todos os seus objetos, um destino do homem, do homem trabalhador, de um homem melhor,
reencontrado em seu lugar natural de pai.
Produção Textual 5 PERFUME CHEROSO
Aspásia
Biografia - perfume cheroso, o qual lembrou o tempo que eu tinha 16 anos.
Minha irmã chamada Jasmim usava esse perfume e o ERGEU. Por eu gosta tanto desse perfume. Eu
comecei a usar ele escondido. RSRSRS! Enquanto ela guardava para usar só em tempo de festa. Eu usava
escondido para ir a escola.
Quando chegou o fim do ano eu ganhei um perfume igual o dela. Então ela sabia desse lindo presente.
Por esse motivo não brigou muito comigo. Aí, eu fui e troqui com ela comecei a usar o ARBOM e BIOGRAFIA.
E sobre a goiaba, me faz lembrar o pé-de-goiaba que tinha na minha casa. onde eu sobia para se esconder
do meu pai quando vinha me bater. Por me atrasa o banho, de ir escola. 39

Quando se lê o texto "Perfume cheroso" e se constrói sua imagem, ela nos seduz, nos
fala. Uma distante impregnação de um cheiro vinda do infinito do desejo do embalo de querer
viver mais e mais o prazer que ele provoca em quem se aproxima e o deseja. O cheiro no reino
dos valores da imaginação, é uma palavra a ser explicada; não é uma palavra explicativa. As
suas lembranças mais antigas com o cheiro têm o tempo em que podia cometer deslizes sem
maldade. Tudo o que fazia ficava por conta da literatura, em que a irmã mais nova é sempre
mais arteira e complica a vida da mais velha. Porém, no final tudo acaba bem.

39

PERFUME CHEIROSO
Aspásia

Biografia é um perfume cheiroso, o qual lembrou o tempo que eu tinha 16 anos. Minha irmã chamada
Jasmim, usava esse perfume e o ERGEU. Por eu gostar tanto desse perfume, eu comecei a usá-lo escondido.
RSRSRS! Enquanto ela guardava para usar em tempo de festa, eu usa escondido para ir à escola.
Quando chegou o final do ano, eu ganhei um perfume igual ao dela. Então, ela sabia desse lindo presente.
Por esse motivo não brigou muito comigo. Aí, eu fui e troquei com ela. Comecei a usar o ARBOM e BIOGRAFIA.

123

O excesso de zelo por ocultar o uso do perfume, recalcando, escondendo seu desejo de
viver cheirosa em todos os momentos, especialmente quando ia a escola, faz com que no retorno
da coisa recalcada, escondida se expresse o duplo sinal do desejo (dela e da irmã) pelo perfume:
vaidade e ocasiões especiais. Se observa as imagens atribuídas à esse desejo o desafio, a
inocência e a sagacidade. Ela na segunda parte fala da lembrança trazida pelo cheiro da goiaba,
valorizando a goiabeira em que podia se livrar das reprendas do pai visando incutir-lhe os
valores educacionais e do compromisso com o cumprimento de horário; ao mesmo tempo sofre
uma interdição da livre escolha; uma interdição filiada ao lado cultural da realidade - todos
devem ir à escola em cumprimento de horário sem atrasos. A desinterdição, acontece com a
subida na goiabeira, fonte de sua expressão de livramento e posição de rebeldia, traz as imagens
de desafios que constitui suas escolhas.
Produção Textual 6 Sem título, autoria Irene
50/8/20019
Irene
O cheiro nos trais um bom animo, pois nois Fais muito bem gosto muito dos cheiro dois peFumes e dois
Futas São muito bom alFazema é muito bom trais tranquilidade e a brisa do mar.
O cheiro de alfazema mim lebra a minha ifacia gosto muito dois cheiros bom dois pefumes das Rosa da
brisa do mar dois pefume das flor, dois bebê40

Os cheiros são capazes de revelar o sentimento que se tem da infância, o mais secreto
de si mesmo, de belo que o poder estonteante que um cheiro pode trazer, imagina como deve
ser dois cheiros! Ah, uma espécie de meditação-exaltação que liga o íntimo ao provocado pelos
cheiros. O cheiro é um tema poético inesgotável, descontraído nas imagens que se elaboram a
partir do senti-lo, é a versatilidade do elemento ar.
Já os textos “Um lugar como nenhum outro”, “O meu lugar” retratam a experimentação
de uma poética de espaços como diz Bachelard (1993), que guardam suas penumbras e através
delas, que as imagens são criadas, e trazem as recordações mais importantes de sua família, de
sua infância, de suas preferências, de seus sonhos. Outra forma de imaginar os espaços é com
toda a simplicidade, a primitividade, o aconchego de uma casa. Ali se dá o encontro com a
solidão, as lembranças viram lendas. A casa representa a intimidade do refúgio e se torna tão

40

05/8/20019
Irene

O cheiro nos traz um bom ânimo, pois nos faz muito bem o gosto dos cheiros, dos perfumes e das frutas.
É muito bom o alfazema, é muito bom, traz tranquilidade e a brisa do amor.
O cheiro de alfazema me lembra a minha infância. Gosto muito dos cheiros, dos perfumes das rosas, da
brisa do mar, dos perfumes das flores, dos bebês.
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significativa para todas as produções literárias, em especial para as mulheres encarceradas que
recordam sempre desse espaço, mesmo que seja um simples casebre.
Produção Textual 2 - UM LUGAR COMO NENHUM OUTRO
Teófila41
Quando ainda criança não imaginava em outro lugar senão na pequena região de Irecê – Bahia a 450 km
de Feira de Santana, com mais de 70 mil habitantes, afinal cabeça de criança muda à medida que chega à fase
adulta, só resta da infância a lembrança.
Recordação maravilhosa daquelas épocas de muita chuva, boa safra, dava a cultura principal daquela
cidade que é ainda hoje chamada terra do feijão.
Famílias de agricultores se alegravam com as chuvas em tempo certo, mas o que fazia daquele lugar como
nenhum outro era a magia que a chuva trazia, deixando fértil a imaginação de criança, barro vermelho molhado,
mostrava brilhante e cristalinos cristais nas valetas pequenos girinos e dizíamos que eram peixes, não tinha rio mas
os lagos eram fontes de matéria orgânica onde as borboletas belas de colorido que não se vê em outra região senão
aquela, só na época de chuva, no meio da caatinga o pé de juá, pássaros, tatus, borboletas era nosso jardim mágico,
o antigo Caraíbas, hoje chamado de Irecê, nome indígena, era famoso por suas festas juninas. Ainda é, esse é lugar
que sair aos 19 anos de idade, aprendi a viver no mundo, o motivo por não querer voltar mais para lá é que não
mais é meu mundo de estrada de terra, quando irmãos e primos brincavam de fazer casinhas, bichinhos de barro
no antigo campão, onde os rapazes faziam de tudo para a menina brava Teófilinho não perceber que já era hora de
jogar futebol, afinal ela saia chutando a canela de todo mundo (risos). Saudades e não uma saudade qualquer,
saudade que não pode ser censurada de mim pelas épocas de seca e perdas dos hectares de painho que trocou suas
terras pelo comércio de estrutura metálica, obrigado pela seca muitos escolheram o mesmo caminho e sente
saudade como muitos sucesso minha bela cidade, bela para o descanso de muitos retornar a nossa terra hoje
magoados pela seca sepultor. Quem se sacrifica pra morrer e viver aqui nada perde.

Identifica-se aqui um traço recorrente na escrita da autora desde o texto “Pó de ferro,
estranho?” que a imagem criada está associada a defesa por manter-se viva com a manutenção
de uma ação laboriosa que lhe garante a sustentação naquele espaço. A volta aos lugares
naturais trazida pela lembrança da serralheria é, certamente, uma colocação de ordem, uma
restituição da ordem no cosmos. Aqui, também, existe uma fantasia nascida, ingenuamente, nas
fantasias de uma mulher sonhadora que tem o trabalho como um bem e um valor humano
necessário. Existe uma fantasia que acolhe as mais longínquas comparações diante do
fenômeno mais familiar desenvolvido, o trabalho. Ela vê nele seu próprio ser e seu próprio vir
a ser.
A saudade do lugar, a construção dos espaços e as suas participações em cada um deles
levam ao devaneio e, ao mesmo tempo à imagens que não podem mais ser realizadas por que o
tempo passa.
Para tirar proveito do onirismo de tal imagem, ela se coloca em repouso, volta a nos
dizer que as dificuldades do “trabalho infantil” na intimidade familiar torna-se tão tranquilo,
tão simples, que na serralheria se localiza, se centraliza toda a tranquilidade da infância. A
serralheria é em profundidade seu repouso. Não a vemos mais. Mas, a serralheria é o espaço de
outrora que se encaixa no sonho de agora.
41

Versão corrigida com a autora.
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Aceitar a imagem, para entender a imagem, viver os ruídos trazidos pela imagem para
silenciar a dor de estar sozinha, entre grades que prendem, em que as paredes sussurram,
renovam as lembranças secretas da super imaginação da criança que brincava coletivamente em
vários espaços da liberdade.
Produção Textual 3 - Autoria O MEU LUGAR
Augusta
O meu lugar onde eu moro tem festa o ano todo. Moro em Salvador, bairro da Ribeira, muitas praias, final
de linha tem uma sorveteria muito conhecida – Sorveteria da Ribeira. Pensa aí pró, os melhores sorvetes, picolé
nesse verão, dar água na boca. Mas, fazendo o retorno vai dar na ladeira do Bonfim que é também e muito
movimentado pelos turistas de toda parte. Dar para tirar uma grana muito artesanato. Eu quando sair daqui vou
vender meus artesanatos fuxicos. Também tem o Point do Maita, Igreja do Bonfim, Praia do Canta Galo também
é um ponto turístico. E conhecida a Praia do Oi, onde as pessoas que moram próximas vai nessa praia e todos se
conhecem. Pizzaria da Ribeira todos os sabores. Pizza vegana de chocolate, hum, hum. Muitas praças, parque.
Muitas saudades de sentir a brisa batendo no meu rosto, correr com minha neta na areia. [...]

Neste texto pode se perceber as imagens da beleza íntima da matéria; o espaço afetivo
que há no interior das coisas; e principalmente a tranquilidade que aí reside: a casa. A casa, que
mesmo não manifestada diretamente, como um espaço seu de aconchego e acolhimento, de
segurança e de deleite pelo conquistado, da sedução repouso íntimo e intenso. “É ao sonhar
com essa intimidade que se sonha com o repouso do ser, com um repouso enraizado, um
repouso que tem intensidade e que não é apenas essa imobilidade inteiramente externa reinante
entre as coisas inertes” (BACHELARD, 1990b, p. 4), mas é a pulsão pela vida e o desejo.
Como foi mencionado, anteriormente, cada produção aconteceu em momentos pensados
pelo projeto e em momentos impulsionados pelo contexto cotidiano das mulheres encarceradas.
E, um dos momentos circunstanciais de conflito na sala de aula, a saber: Prisão Perpétua no
Brasil, que será agora retratado. Dado a inquietação das participantes ao entrarem na sala, o
burburinho de insatisfação, e vendo que a atividade prevista (Ensaio dos esquetes produzidos
sobre textos lidos durante os encontros de leitura prazerosa, o ensaio geral/final do texto A hora
da estrela) não se concretizaria, a ação inicial do dia foi alterada. Propôs-se para produção
textual, o debate sobre prisão perpétua e justiça restaurativa. O que poderia trazê-las a
convivência plausível de instauração de aula, uma sala de aula com assuntos edificadores.
Como Clarice Lispector aponta em sua narrativa, quando leva seus personagens ao
limite de uma experiência, ao ponto de ruptura, a plasticidade do mundo humano, que
circunscrito pelo simbólico tem na alienação sua possibilidade de instituir-se dando ao sujeito
um lugar. Cada uma, em sua singularidade, aliena-se à palavra da outra e contorna como pode
a verdade que lhe concerne enquanto ser de linguagem, qual seja, haverá sempre um
desconforto que é próprio deste lugar. Rapidamente nova atividade proposta com o seguinte
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enunciado: No Brasil, hoje, foi aprovada a prisão perpétua, dando condições de escolha de dois
caminhos. Você pode escolher ou o caminho A ou o caminho B. No caminho A encontra-se: a
injeção letal, a cadeira elétrica e o fuzilamento. O caminho B encontra-se à abertura de uma
chance do perdão. No caminho B poucas pessoas se aventuram pois temem ao desconhecido: o
sonho, o desejo, a fantasia, o amor e a esperança. Pensem, qual escolha tomará, o que vale a
pena, por que vale a pena tal escolha, o que pode ser feito a partir de sua escolha.
Foi um choque de realidade, a princípio tinha as que não queriam ouvir, as que param,
para falar que pior do que estava acontecendo no pavilhão é saber que não poderiam sair mais
desse inferno e se fosse para morrer que fossem por fuzilamento, outras demonstraram medo
em ter que seguir o caminho A. O impacto de saber que existe situação pior do que a vivida as
levaram a discussão de como fazer melhor para escapar das confusões cotidianas. E, depois
partiram para a produção textual, contudo, Leda (33 anos, 2019) demonstrava que o melhor era
o caminho A, as outras diziam que não e ela sem compreensão dizia que as outras pessoas
podiam decidir, se errou tem que pagar, se a proposta é a prisão perpétua, que fazer? Mas,
esperava que o trabalho dela pudesse ajudar as pessoas pensarem que ela poderia ter uma
chance.
Parece que, Leda, não ver outra saída. Está indiferente à prisão e à realidade. Leda
consciente da necessidade do castigo e só pensa em expiar sua culpa; a jovem-mulher frente o
destino de liberdade e suplica o perdão e proteção que possam ser dados pelas outras. Ver Leda
é lembrar da personagem Margarida em diálogo com Fausto:
Liberta-me dos laços
Desta horrível prisão,
De novo me aconchega nos teus braços,
Não sei por que razão
De mim não tens horror.
Sabes bem, oh amigo, a quem livras da dor? (p. 238)
[...]
Fausto: Deixa que o que passou, seja passado enfim! Tu me matas assim! (p. 239)
[...]
Margarida
Não deverei sair; não tenho mais futuro.
Que adianta fugir? Isso é tão inseguro
A vida é tão incerta.
Todos a me espreitar. Oh miséria profunda o ter de mendigar,
Sentindo, além do mais, a consciência a pesar-me!
Oh miséria sem fim, vagar em terra estranha!
Não tarda eles virão aqui aprisionar-me. (p. 240)
[...]
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A partir de uma conversa informal sobre uma situação-problema de uma lei de prisão
perpétua foi possível a manifestação de uma narrativa escrita acerca dos sentidos desencadeados
à situação. A escrita da narrativa inicia o delicado trabalho de leitura sobre o mundo, de
compreensão da situação experiência e da situação vivência, se houve mudança na lei.
Nas produções textuais 7, 8, 9, 10 o imaginário está ligado a um repertório cognitivo
individual, referente às imagens pessoais, e por isso é visto a composição textual em que
percepção imediata e da racionalidade do encadeamento das ideias se revelam às imagens
irracionais do sonho, da criação poética, da alternativa a uma situação-problema. De entrar na
presença da imagem estando presente à própria imagem por uma adesão reflexiva do caminho
que quer seguir e como o fará.
Produção Textual 7 - Autoria Aquilina
Ao sair do Presídio, vou ter muita Esperança, Transformação, vou enfrentar a realidade da vida, podendo
transformar minha vida para uma vida digna. No meu caso, Jamais andarei com alguém que já tenha uma vida
comprometida com a Justiça ou seja envolvida com Crimes.
Sempre tive minha vida digna antes de me pará em lugar Terrível deste.
Sei que Deus, vai sempre me manter no caminho do Senhor para que eu não Fraqueje com amigos que
tenha envolvimento no Crime.
Sei que vou superar tão logo eu receba minha Liberdade, esta vida pra mim Jamais voltará.
Porque tenho minha formação definida.
Sei que foi uma Fatalidade e sei que o perdão terei pelo menos o de Deus. Ele conhece meu coração e de
maneira alguma voltarei a andar com gente envolvida em Crime.
Deus, é sabedor do meu coração, do meu desejo.
Então estou confiante que Jamais voltarei pra um lugar deste.
Até porque, este lugar é o ultimo que um ser humano deve passar. 42

Há muito o que explorar na escrita de Aquilina. Mas, o início da imagem formulada por
ela está numa consciência individual que nos ajuda a reconstruir a subjetividade das imagens
que se tem sobre os que carregam o estigma. Uma imagem nova vai sendo construída e coloca
a liberdade como ponto essencial.

42

Ao sair do Presídio, vou ter muita Esperança, Transformação, vou enfrentar a realidade da vida,
podendo transformar minha vida para uma vida digna. No meu caso, jamais andarei com alguém que já tenha uma
vida comprometida com a Justiça ou seja envolvida com crimes.
Sempre tive minha vida digna antes de parar em um lugar terrível como este.
Sei que Deus vai sempre me manter no caminho do Senhor para que eu não fraqueje com amigos que
tenha envolvimento no crime.
Sei que vou superar tão logo eu receba minha liberdade, esta vida pra mim jamais voltará.
Porque tenho minha formação definida.
Sei que foi uma fatalidade e sei que o perdão terei pelo menos o de Deus. Ele conhece meu coração e de
maneira alguma voltarei a andar com gente envolvida em crime.
Deus é sabedor do meu coração, do meu desejo.
Então estou confiante que jamais voltarei para um lugar deste.
Até porque, este lugar é o último que um ser humano deve passar.
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A leitura delineia espaço de liberdade e, algumas vezes, de resistência, contribuindo
para o desenvolvimento de outras formas de vínculo social.
Constatamos o que Goffman (1974, p. 64) chama atenção "existe um intenso sentimento
de que o tempo passado no estabelecimento é tempo perdido, destruído ou tirado da vida da
pessoa; é tempo que precisa ser "apagado"; é algo que precisa ser "cumprido"; "preenchido" ou
"arrastado" de alguma forma." Neste contexto que podemos observar a influência
desmoralizadora da espera de uma sentença indefinida; precisamos considerar as perdas de
contatos sociais provocadas pela admissão na prisão.
Sua posição social jamais será a mesma quando sair, pois o "estigma" a acompanhará.
É possível que tenha uma recepção fria das pessoas da convivência, do mundo mais amplo para algumas essa manifestação aparece na procura do emprego.
As mulheres egressas do sistema penitenciário são estigmatizadas como más, em um
mundo que as constrói como entidades do bem, e cujo mal é imperdoável e irreparável. O
estabelecimento da prisão corresponde à intenção de preservar e defender a (boa) sociedade do
infrator, especialmente de seu dano; persegue o objetivo de puni-lo e, atualmente, assegura que
se trata de reabilitá-lo para conseguir sua incorporação positiva na sociedade.
Ao contrário da ideologia penitenciária da prisão, que apresenta a prisão como o reduto
que protege da sujeira do delinquente, como o espaço para a purificação de sua pena e sua
reabilitação, o que se presencia são pessoas mais marginalizadas ao deixar a prisão. Mesmo,
mulheres que tenham passado pela prisão não querem relações com egressos, pois visam evitar
o estigma.
Produção Textual 8 - Autoria Generosa
43

Eu Generosa eu enfrentaria o caminho B. eu ajelia o caminho primeiramente a esperança o desejo de
sonha cada dia transforma cada dia como se force o ultimo da o meu melhor cada dia e renascer de novo, deixa a
Velha criatura pra traz e viver a nova pessoa como só hoje
a mensagem que eu deicho hoje Volte a sonha novamente. Pra eu vencer essa situação qui hoje eu to
vivendo mostra para essa situação qui eu vevo qui eu posso vencer ele qui eu posso supera tudo isso por e um
ensinamento da vida.
Como eu atravessa essa porta vou caminha sempre de cabeça erguida por que hoje so uma nova criatura
vou da valor tudo qui o sonhar mim deu são minha mãe, meus filho, meu marido minhas irmas.

43

Eu, Generosa, enfrentaria o caminho B. Eu elegeria o caminho B, primeiramente, a esperança, o desejo
de sonhar cada dia, transformar cada dia como se fosse o último; dar o meu melhor cada dia e renascer de novo.
Deixar a velha criatura para trás e viver a nova pessoa como sou hoje.
A mensagem que eu deixo, hoje: Volte a sonhar novamente. Para eu vencer essa situação que hoje eu
estou vivendo, mostrar para essa situação que eu vivo aqui, eu posso vencê-la, eu posso superar tudo isso, pois é
um ensinamento da vida.
Quando eu atravessar essa porta, vou caminhar sempre de cabeça erguida, porque hoje sou uma nova
criatura. Vou dar valor a tudo que o sonhar me deu, a minha mãe, os meus filhos, o meu marido, as minhas irmãs.
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A produção de Generosa (27 anos, 2019) lembra o poema Cantares, do autor da literatura
espanhola, Antonio Machado44, traz as figuras recorrentes do caminho no poema saliente,
particularmente em seu caráter passageiro e duvidoso, já que muitas vezes se trata de um
caminho sobre o mar, assim é o caminho de quem está na prisão, incerto e ambíguo.
“Caminante, son tus huellas” (“Caminhante, são tuas pegadas”), atinja uma reflexão acerca do
destino humano que pode ser observado em diversas condições, mas que remete sobretudo à
ideia de que não há arquétipos prontos que respondam a essa demanda de sair das situações
conflituosas sem uma parada para reflexão sobre o ser e o estar na vida (Tudo passa e tudo
fica/porém o nosso é passar,/passar fazendo caminhos/caminhos sobre o mar); as experiências
individuais produzem-se fracamente, como pegadas sobre o mar, e logo se apagam sem deixar
rastros, no entanto, a vida prisional se não refletida e olhada profundamente as marcas como
um movediço que não permite deixar para trás as dores causadas e sofridas, impõe-se a mais
dores e a reincidência das mesmas causas e efeitos. A configuração do desfecho poético é um
símbolo que ora simula o mistério da existência humana (“Caminhante não há caminho, se faz
caminho ao andar”), ora se associa às aflições de um possível caos pandêmico (Ao andar se faz
caminho/e ao voltar a vista atrás/se vê a senda que nunca/se há de voltar a pisar); e aos
conhecimentos subjetivos (Quando o pintassilgo não pode cantar./Quando o poeta é um
peregrino./Quando de nada nos serve rezar.).
Produção Textual 9 - Autoria Pietra
Meu desejo é vence esse lugar e ser uma nova criatura e realiza o desejo do meu coração
Eu era uma pessoa que era vazia quando eu conheci a Cristo pra me perdoa o meu irmão eu primeiro
tenho que me perdoa hoje eu me perdoe e sou feliz meu sonho é prega o evangelho a toda criatura e não olha para
trás ajuda ao que precisa dá o melhor de me pra Cristo Jesus e Pra me mesmo mostra o que Deus fez em minha
vida. ter esperança em todos os meus caminhos e nos meus sonhar porque a biblia diz que tudo é possível ao que
crér.
44

Cantares (Antonio Machado) - Todo pasa y todo queda,/pero lo nuestro es pasar,/pasar haciendo
caminos,/caminos sobre el mar.//Nunca persequí la gloria,/ni dejar en la memoria/de los hombres mi canción;/yo
amo los mundos sutiles,/ingrávidos y gentiles,/como pompas de jabón.//Me gusta verlos pintarse/de sol y grana,
volar/bajo el cielo azul, temblar/súbitamente y quebrarse…//Nunca perseguí la gloria.//Caminante, son tus
huellas/el camino y nada más;/caminante, no hay camino,/se hace camino al andar.//Al andar se hace caminho/y
al volver la vista atrás/se ve la senda que nunca/se ha de volver a pisar.//Caminante no hay caminho/sino estelas
en la mar…//Hace algún tiempo en ese lugar/donde hoy los bosques se visten de espinhos/se oyó la voz de un
poeta gritar/“Caminante no hay camino,/se hace camino al andar…”//Golpe a golpe, verso a verso…//Murió el
poeta lejos del hogar.//Le cubre el polvo de un país vecino.//Al alejarse le vieron llorar./“Caminante no hay
camino,/se hace camino al andar…”//Golpe a golpe, verso a verso…//Cuando el jilguero no puede cantar./Cuando
el poeta es un peregrino,/cuando de nada nos sirve rezar./“Caminante no hay camino,/se hace camino al
andar…”//Golpe a golpe, verso a verso.
Tradução:
Disponível em: http://blogs.utopia.org.br/poesialatina/cantares-antonio-machado/. Acesso em: 19 nov. 2019.
Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/10543/cantares. Acesso em: 18 nov. 2019.
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O Amor acima de tudo porque nos temos que nos amar e valoriza e faz e dá o nossa melhor mais temos
que ter. Amor ao proximo, esperaça que tudo aqui é passageiro sonhar porque quem sonha pode realiza o desejo
de cada coração Deus vai realiza. E tenho certeza que vencerei.
Eu Pietra
18.11.201945

Um desejo de sair, um desejo de independência, um processo de cura, para sustentar
uma vontade de retornar a vida, é o encontrado na produção de Pietra. Em uma situação incerta
para as que não estavam seguras desse desejo de tomar as rédeas da própria vida, Pietra se
expressou decidida e com o instinto falando do percurso que a move para a liberdade.
Os momentos de aflição e de desespero serão compensados com prazeres e amor. Se
compreende também que ela possa voltar as fontes originais do seu ser pela crença que
estabelece, agora, com Deus; deixar a imaginação vagar, manter sua dignidade, e seguir
existindo, superando obstáculos.
Produção Textual 10 - Autoria Irene
46

Eu andado no caminho b eu espero vive uma vida Nova com mais amor esperaça paz alegria
ormeistamete e pretedo estuda pra recupera o que eu deixei pra trais todos os meus solhos de vida aprede alem
esqueve e aprede sobre os meus direitos Sobre as lei dessa vida em todas a lei
Irene

Ela vive uma fantasia calma, sedativa, de quem espera dias diferentes aos vividos na
prisão e na vida pregressa, iluminada por si mesma, porém derramando sempre um pouco, com
uma luz clara para novas ações, ações de liberdade. Sua fantasia foge do drama vivenciado, do
inferno da prisão, quer ganhar a doçura d'alma.
Quando se sonha, é preciso falar. A sonhadora Irene (40 anos, 2019) sonha com aquilo
que pode vim a ser, expressão direta de bons sentimentos.

45

Meu desejo é vencer esse lugar e ser uma nova criatura e realizar o desejo do meu coração
Eu era uma pessoa vazia quando eu conheci Cristo. Para eu perdoar o meu irmão, eu primeiro tenho que me
perdoar. Hoje eu me perdoou e sou feliz. Meu sonho é pregar o evangelho a toda criatura e não olhar para trás,
ajudar aos que precisam, dar o melhor de mim pra Cristo Jesus e para mim mesma, mostrar o que Deus fez em
minha vida. Ter esperança em todos os meus caminhos e nos meus sonhos, porque a bíblia diz que tudo é possível
ao que crer.
O amor acima de tudo. Porque nós temos que nos amar; valorizar, fazer e dar o nosso melhor, porém
temos que ter amor ao próximo. Esperança, que tudo aqui é passageiro. Sonhar, porque quem sonha pode realizar
o desejo de cada coração. Deus vai realizar. E tenho certeza que vencerei.
Eu, Pietra.
18.11.2019
46

Eu andando no caminho B, espero viver uma vida nova com mais amor, esperança, paz, alegria e honestamente.
Eu pretendo estudar para recuperar o que eu deixei para trás. Todos os meus sonhos de vida: aprender a ler, escrever
e aprender sobre os meus direitos, sobre as leis dessa vida, sobre todas as leis.
Irene
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Produção Textual 11 - Autoria Nina
47

No momento em que recebo a sentença, fui envolvida por vários sentimentos, depois disso veio o alivio,
pois sei que não serei mais morta mas terei a chance de passar por esse momentos com muita fé, paz, amor, e
esperança que mesmo estando no regime perpetuo conseguirei chegar a velhice. pois a esper- esperança é a ultima
que morre.
hoje chegou a minha liberdade pois recebo o perdão a sentença, to muito feliz.

A ênfase na capacidade de construir sentidos para superar a crise sentimental gerada
pela condenação, manifesta a auto estimulação para evitar uma crise depressiva, que sempre
ocorre com a maioria das mulheres logo após sentença. Na verdade ela demonstra que somos
todos construtores de sentido. Agora, sonha, sem se revoltar contra si mesmo, dando uma
oportunidade, com o que deve ser feito de inusitado. Nina rendeu-se à esperança que mistura
as lembranças efetivas e as da fantasia. E ao aproximar-se dela é possível ter sensibilidade às
fantasias dela e de outras. Para ela toda a pequena dor é a representação da dor do mundo,
expressão externada e não escrita.
Produção Textual 12 - Autoria Augusta
48

Na minha caminha eu tenho que mim perdoar pra depois eu perdoar as pessoas ai eu vou ta pronta pra
seguir o caminho. O meu sonho Deus já está realizando restaurando minha família. Perdoei meu marido por ele
ter mim traído mais eu mim perdoei primeiro. foi uma aventura com uma pessoa desconhecida. o desejo de realizar
a minha, esperança o amor e tudo sem o amor não chegamos em lugar nenhum. A vida sem esperança e pior que
a morte. então eu já tenho certeza que mesmo aqui eu não sou a mesma. 23 meses ele nunca veio mim visitar. no
começo foi dificil mais como eu falei eu mim perdoei depois. eu perdoei meus filhos. hoje estou em paz.
Já estou preparada. agora vou deixar a velha aqui. a nova vai sair cheia de sonho. de esperança, e desejo
quero encinar o que eu aprendir aqui. foi um aprendizagem na verdade o crime não conpença. Sei que foi um
choque. O que fiz nei eu sabia. o que eu estava fazendo. ele nem sonhava o que eu estava fazendo. meu desejo e
sair e encontra. todos mim esperando. quero o caminho da certeza e não da incerteza. agora sou uma nova mulher
as vezes eu não mim conheço
Augusta

47

No momento em que recebi a sentença, fui envolvida por vários sentimentos, depois disso veio o alívio, pois sei
que não serei mais morta. Mas, terei a chance de passar por esse momento com muita fé, paz, amor e esperança.
Que mesmo estando no regime perpétuo, conseguirei chegar à velhice. Pois, a esperança é a última que morre.
Hoje chegou a minha liberdade, pois, recebo o perdão da sentença.
Estou muito feliz.
48

Na minha caminhada, eu tenho que me perdoar, para depois, eu perdoar as pessoas, aí eu estarei pronta para
seguir o caminho.
O meu sonho Deus já está realizando: restaurando minha família. Perdoei meu marido por ele ter me traído. Mas
eu me perdoei primeiro. Foi uma aventura com uma pessoa desconhecida.
O desejo de realizar a minha esperança, o amor é tudo; sem o amor não chegamos em lugar nenhum. A vida sem
esperança é pior que a morte. Então, eu tenho certeza que mesmo aqui, eu não sou a mesma. São vinte e três meses,
ele nunca veio me visitar. No começo foi difícil, mas, como eu falei, eu o perdoei depois. Eu perdoei meus filhos.
Hoje estou em paz.
Já estou preparada. Agora vou deixar a velha aqui. A nova sairá cheia de sonho, de esperança, e desejo.
Quero ensinar o que eu aprendi aqui. Foi uma aprendizagem, na verdade, o crime não compensa. Sei que foi um
choque. O que fiz nem eu sabia o que eu estava fazendo. Ele nem sonhava o que eu estava fazendo. Meu desejo é
sair e encontrar todos me esperando. Quero o caminho da certeza e não da incerteza. Agora sou uma nova mulher.
Às vezes, eu não me conheço.
Augusta
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Na construção de sentido, a autora coloca modo particular a avaliação que faz sobre as
ações que a levaram à prisão. Ao ler o texto produzido, a escuta foi manifestada por todo o
grupo como compromisso com a autora/leitora do texto; a experiência de leitura compartilhada
constroem pontes para que outras autoras/leitoras acreditem em sua voz e também queria ler a
produção.
Produção Textual 13 - Autoria Leda
49
Vivendo eu dentro dessa situação eu escolheria a abertura para um novo caminho, onde a vida
permaneceria um pouco mas. mesmo dentro de ciclo ... onde a saída é a permanecia. Mais com perdão, esperança,
amor, sonhos de paza, desejo de viver, e perseverança de que o melhor enxiste pra si mesma..
Está é minha escolha dentro do caminho B. Vida que segue!
Permanecia, que segue ... pra superação de vida e liberdade...

Leda (33 anos, 2019) realiza a escrita acima após a insistência das outras colaboradoras
que ela tinha que mudar o ponto de vista sobre viver e continuar vivendo dentro da prisão como
situação de normalidade e ter a morte como um destino escolhido pelos outros para si.
As marcas da prisão ficam para sempre na pessoa que passa por ela ou lê livros e assiste
filmes com sensibilidade a cena prisional. É o que é possível imaginar quando se ler os
romances do romantismo (A moreninha, Escrava Isaura) e realismo brasileiro (Dom Casmurro,
Triste fim de Policarpo Quaresma, Vidas Secas), clássicos como Espartaco, “Brasil: nunca
mais”, Elite da tropa; os filmes O caso Rosenberg - o julgamento de Julius e Ethel Rosenberg,
Tropa de elite. As lembranças dos suplícios e torturas a que eram submetidos os personagens
reais ou fictícios sempre caminham na reflexão sobre porque os castigos induzidos aos
indivíduos julgados culpados são tão naturalizados pelos seus punidores, pela sociedade que os
aceitam e às vezes pelos próprios punidos, como é o caso da colaboradora Leda. Os textos de 7
a 13 trazem as possibilidades de se pensar as egressas da prisão.

5.1 Sobre escrever
Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade intensa.
É que, ao escrever, eu me dou as mais inesperadas surpresas. É na hora de escrever
que muitas vezes fico consciente de coisas, das quais, sendo inconsciente, eu antes
não sabia que sabia. (LISPECTOR, 1999b, p. 254)

49

Vivendo eu dentro dessa situação, eu escolheria a abertura para um novo caminho, onde a vida permaneceria
um pouco mais. Mesmo dentro de ciclo ... onde a saída é a permanência. Mas com perdão, esperança, amor, sonhos
de paz, desejo viver. E perseverança de que o melhor é existir para si mesma. Esta é minha escolha dentro do
caminho B. Vida que segue!
Permanecia, que segue ... para superação de vida e liberdade...
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Sobre escrever demanda que todas as pessoas escrevem, mas o registro escrito em textos
literários em muitas situações nos tira o prumo porque o texto foge ao controle do autor e não
tem como liga-lo uma vez escrita, pois em uma aprendizagem com Bachelard, podemos dizer,
que para ele não há uma maneira de analisar as imagens literárias/poéticas sem penetrar nelas
próprias, independentemente das “servidões da significação”. As “oscilações do significante e
do significado” mostram-se muito restritas para o trabalho bachelardiano de analisar a riqueza
das imagens literárias. “A escrita é, de alguma maneira, uma dimensão que desapruma a
palavra. A imagem literária é um verdadeiro relevo mais acima da linguagem falada, da
linguagem entregue às servidões da significação” (BACHELARD, 1990c, p. 34).
Desta forma, Bachelard defende que a novidade da imagem literária não está em
continuidade com seu passado, mas na recriação literária, na imaginação poética. A criação
literária está em descontinuidade com sua significação: “Não se recebe verdadeiramente a
comunicação de uma imagem poética se não se aceita essa imagem como uma exaltação
psíquica particular, como uma metamorfose do ser da Palavra” (BACHELARD, 1990c, p. 34).
Um olhar metamórfico do ser da palavra nos faz enxergar que todas as colaboradoras
têm chama viva pela vida. Os valores da vida e do sonho se encontram então associados. Sonhase o que a vida lhes permite; os sonhos geralmente estão associados a sobrevivência material,
e as descobertas espirituais trazidas pelas religiões durante a experiência na/da prisão.
Na vida também há tantas coisas para reacender, a exemplo: o encontro com os filhos,
com a mãe, com os íntimos. Há também, o aspecto afetivo emocional relacionado em não poder
cuidar de quem se faz sua responsabilidade - “Meu filho tá lá fora [...]”. (GIOCONDA, 23 anos,
2019).
E, encontros com os devaneios desmedidos da alma. Elas encontram seus devaneios
solitários. Cada uma, mesmo unidas pelo ambiente prisional, é livre no seio devanear, elas são
só; são chamas solitárias, que não se unem, conservam sua energia, preservando o que há de
mais íntimo de si. “[...] Eu sou uma boa pessoa sempre ajudo os amigos. As meninas daqui sabe
disso, dou tudo que tenho, se sou amiga, sou amiga. Só faço ajudar. Não tenho nada nas mãos.
Dou tudo. Não é assim? (Falou esperando a confirmação das companheiras) [...]”
(GIOCONDA, 23 anos, 2019).
Quando se tem uma chama de vida que se coloca à disposição de outros, os resultados
podem ser que uma vez juntando-se pode trazer um fogo com fumaças que se ponha contra à
liberdade
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[...] Não consigo pensar direito e nunca pensei sobre mim. Sempre fiz os que as
pessoas disseram que era bom, pra não perder as amizades. Foi por isso que vim parar
aqui, para não perder as amizades. Fui condenada, já estava em casa quando a sentença
foi revista e aumentada para trinta e seis anos. A polícia foi me buscar em casa. Dar
um desespero, acho que não vou mais sair daqui. Não conseguirei [...]. (GIOCONDA,
23 anos, 2019)

Mas, nos momentos de produção textual sonhava-se, não se olhava mais para os delitos
cometidos, nem para suas causas e consequências, nem pelas situações de vidas que provocaram
o estar naquele lugar de rés. Não havia censura, só mulheres. Que teimosamente não se
confundiam umas com as outras, algumas com suas fantasias vão longe demais, outras ficam
ali.
Tivesse a pesquisadora o ouvido mais apurado, escutaria todos os ecos das agitações
internas de cada uma das mulheres. A vista dá unificações facilmente trazidas pelos uniformes,
pelos sussurros, dir-se-ia que são todas iguais, porém os mistérios não revelados ou até mesmos
os revelados parecem que chamam para narrativas de todas as lutas travadas que sustentam e
mantem uma unidade existencial, às travadas pela insegurança social. A atividade Textos e
frases de Clarice Lispector para leitura e comentário, realizada em dezembro de 2019, dentre
uma lista de frases atribuídas a Clarice Lispector, as colaboradoras escolheram a mais
significativa para si e parafraseou dentro dos seus sussurros.
Ficou evidente que o texto só tem sentido graças a suas leitoras; muda com elas; ordenase conforme a percepção de cada uma. Torna-se texto somente na relação que cada uma se
implica e relaciona-se com ele, a ponto de transpassa-lo trazendo para si uma nova releitura,
assumindo uma posição de autora/escritora.
Entre o texto e suas leitoras passa à existir uma instituição de sentido, desde o sentido
“literal” e de um efeito de um poder social; o texto e sua expressão se torna uma arma cultural,
uma interpretação que pode quebrar a hierarquização social de acesso e produção textual
literária onde só “os livres” e/ou “a elite” têm direito e reconhecimento de produção
estabelecida quase como sagrada, como um segredo do qual somente eles são os “verdadeiros”
intérpretes. As mulheres encarceradas de pouca escolaridade e de pouco acesso à leitura
também podem ultrapassar a fronteira do desconhecimento e gerar textos e análises que também
são legítimas, conforme o sentido dado ao texto, e consequentemente a sua releitura.
A construção do texto pelas praticantes da leitura prazerosa aciona as operações poéticas
insinuando sua inventividade nas brechas de seu aparado cultural. A leitora é uma produtora de
escrita. A escrita é produzida pela leitura, a leitura que se tem do mundo e dos devaneios que
habita cada ser humano. Ler é estar em algum lugar que não se sabe ao certo. Escrever é uma
tentativa de falar sobre esse lugar não definido.
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Narrar é descolar lembranças, sonhos, buscar seus recursos (auto)biográficos, tocar sua
história, avivar sensibilidade (auto)artística de produção textual (literária) no encontro entre o
íntimo e o social; o íntimo do mundo de si e o social do mundo do outro, faz o percurso de
íntimo para o social. Do seu íntimo jorra o secreto, o oculto; do social, a relação com o outro e
os seus embates de sobrevivência.
Para a narrativa (auto)biográfica fluir, o juntar o íntimo e o social é manifestado, pois
sair de suas certezas pessoais, e elaborar encontros com o outro é ao mesmo tempo reencontrarse em sua história. É o outro que permite o reconhecimento de si.
Parafraseando Clarice 14 - Vida através da fé
Como sabemos a vida é inexplicável, segundo a bíblia, quem nos dar o direito de nascer e morrer é Deus.
Sendo assim colocado na matéria humana ou animal, o fôlego da vida, temos a fé em que não podemos
ver ou pegar, mas acreditamos que Ele existe sem procurar entendê-lo.
A vida dar-se através da fé, pois não há tempo determinado pelo homem, não sabemos o tempo exato do
nascimento e nem o tempo que iremos permanecer vivos, mas independentemente do tempo que estaremos aqui
podemos deixar muitas saudades, ou passar e não voltar jamais. Devemos colocar em ação o amor, a paz, a
humildade, pois o amanhã não podemos saber.
Nina

Nina é uma produtora da arte de viver; tem suas produções. Possui um saber imbuído
de técnicas de sobrevivência, da origem da vida, de criatividade. Movida pela energia criadora
Nina coloca no papel sua narrativa e compartilha com as outras pessoas, no lugar de todos os
possíveis, a prisão. Traz a vida como uma performance que o humano não tem controle.
Parafraseando Clarice 15 - Muito pouco o meu entendimento
Porque tem coisas que eu não entendo.
O que não entendo deve-se as dúvidas que coloco na minha mente, que não sou capaz de entender as
coisas. Preciso ter e quero entender para poder explicar o que entendi.
Uma única coisa que não entendo: sinto saudades da minha gatinha que eu tive um dia e que me amava
fielmente, como posso entender como as pessoas não são capazes de gostar de uma gatinha carinhosa. Fiquei sem
entender. Como pode dar ela pra alguém. Ela mesma deve tá se perguntando: não entendo como minha dona não
aparece pra mim buscar.
Não é fácil entender essas coisas.
Augusta

Compartilhar a produção textual (literária), escrever em um contexto coletivo o que
costuma ser reservado a uma única autora, a uma autora investida da criação de sua
reminiscência, é o que consta-se na escrita de Augusta. Como autora de produção textual vai
buscar no âmago do seu ser, em sua história, suas lembranças, seus segredos, suas dores, suas
alegrias, suas raivas, seus dessabores, a matéria de sua produção. Ela assina consigo seu viés
artístico de produção literária, ela conduz de produção em produção uma expressão de imagens,
em palavras; uma sensibilidade ou um desaforo de formas de dizer, produzir, expor-se.
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Parafraseando Clarice 16 – Generosa
Olhe, tenho uma alma muito prolixa e uso poucas palavras.
Sou irritável e firo facilmente.
Também sou muito calmo e perdoo logo.
Não esqueço nunca.
Mas há poucas coisas de que eu me lembre.
Clarice Lispector
Eu não sou muito de guardar mágoa como alguém mim machuca, eu sempre entrego a Deus e o Senhor
sempre mim amostrou o caminho do perdão. Perdoar faz bem para alma, perdoar é o caminho do amor. Sou calma
e também falo pouco, mas entre todas as palavras só se resumir em uma só palavra: O perdão.
Generosa

Generosa tem sua linguagem a qual é reconhecida. Fonte de lembranças, de sentimentos,
de reflexão é assim que a mulher encarcerada vai escrevendo sua vida, seja no papel seja
simplesmente na oralidade.
Parafraseando Clarice 17 – Dina
As visões positivas não podem ser definidas por pensamentos alheios
Independente das situações contrárias. A verdade tem que ser única.
A Base é fundamental no contexto psicológico do ser. Passíveis sim mas, não irrecuperáveis.
Dina

No compartilhamento da produção de Dina reside a observação da capacidade narrativa
expressa no ato de produzir-se; de colocar-se no espaço, dos corpos e das vozes. Acena-se o
contexto psicológico que a narrativa mobiliza em seu íntimo, corporal e social.
As produções Parafraseando Clarice 18, 19 e 20 trazem a ideia de transcendência
fundada nas experiências que as autoras têm no cotidiano e também na relação com as
experiências que têm com o outro, relações que estabelecem simbolicamente e põem em prática
através da religião, onde buscam o apoio do viver no ser forte e soberano.
Parafraseando Clarice 18 - Vamos amar
Quero ser como criança, me amar pelo que sou.
Voltar a inocência e acreditar em mim.
Mas, às vezes sou levada pela vontade de crescer, tornar-me independente e deixo de simplesmente crer.
Não posso viver longe do seu amor Senhor.
O Senhor nos ensina que tudo é possível ao que crer. Por esse motivo, estou sendo muito alegre nesta
vida, mesmo em meio a tantas dificuldades temos que permanecer de pé, amo os que nos perseguem, ser humilde,
esforçada e ser simples.
Estou sendo alegre neste mesmo instante porque me recuso a ser vencida: então eu amo. Como resposta.
(Clarice Lispector)
Pietra

O ideário da narrativa de Pietra são os sentimentos de inocência e bondade adquiridos a
partir da transcendência. Uma releitura da infância na narrativa traz a narração à sensível
contextura do homem vindo complementada com a presença de Deus enquanto ser cheio de
realização que transforma a vida humana em viver benevolente. É uma narrativa potente para a
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ressignificação de relações consigo; uma forma de contar processos de mudanças e atuação na
interfaces entre quem fui, quem estou sendo.
Parafraseando Clarice 19 - Inspiração a Clarice Lispector
Eu amo a minha cruz, a que doridamente carrego. É o mínimo que posso fazer de minha vida: pra que
amanhã se torne melhor que hoje.
Na verdade eu preciso um pouco mais a aprender com essa cruz, que me sujeitaram de certa forma a
carregar: por causa dessa horrível realidade que neste momento está fazendo parte de mim e também do meu ser.
Mas dentro de mim há uma grande vontade e esperança de que um dia, essa dor por causa dessa cruz que carrego
venha se tornar uma grande alegria de dentro pra fora do meu eu.
Leda

A narrativa de Leda está na alteração da imagem icônica (cruz) para a imagem-palavra,
que possibilita a escrita de sua condição de vida, como pistas possíveis para a reflexão sobre a
(auto)biografia de si, subjetividade e imagem diversas ao espaço-tempo. Atribui a própria cruz
que carrega os sentidos que dar a vida e a existência da mesma em situação do íntimo e das
relações sociais.
Parafraseando Clarice 20 - Minha Cruz
Carrego uma Cruz terrível. Minha vida cada dia mais difícil.
Acredito que tudo está acontecendo por estar encarcerada nesta unidade que foi feita para Criminosos.
Então, se a Justiça trabalha-se Justamente, estaria eu em Liberdade porque não cometi nenhum delito. Só no
simples fato de estar na carona de um sobrinho que tem passagem, nada haver.
A revolta está dentro de mim, mas, confio no Deus que sirvo, sairei em Breve deste Sofrimento.
Daí, lutarei por minha Justiça, farei o que necessário for para provar que não dei motivos ficar neste lugar
terrível.
Considero isto como “Inferno”.
Aquilina

Aquilina traz uma reflexão sobre sua experiência com a justiça (fato de estar presa), com
o estigma (o fato de estar em companhia de uma pessoa com passagem na polícia) e consigo
(fato de considerar-se inocente de crime), dando margem ao leitor e criando o ambiente
circunstanciais de situação em que está envolvida. A escrita revela importância do uso de
imagens para a explicação de fatos ou acontecimentos da narrativa pessoal sugeridos ao leitor.
Emerge marcas vividas por ela em sua vida e sua intenção de continuidade de vida, tem um
projeto que alicerça sua projeção futura. Projeta-se direito de justiça e direitos.
Diante dos dados obtidos e análise, conclui-se que a pesquisa elabora imagens e traz
pensamento semelhante à Candido (2011) quanto ao direito da humanidade à literatura:
Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois ângulos
diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade
universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato
de dar formas aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do
caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa
humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de
desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de
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negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível
quanto no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. (CANDIDO,
2011, p. 188)

A universalidade da literatura como uma ambição é o ponto incomum que temos com
Candido (2011). Ele nos mostra a necessidade sensível, inteligível de um construto de direito à
literatura revelador de expressão, de conhecimento e de formação. A busca pelo efeito artístico
pela qual a literatura se faz necessária é uma proposição da leitura prazerosa, aqui defendida.
As mulheres encarceradas mesmo analfabetas tiveram a oportunidade de participar do
Projeto Didático Leitura Prazerosa. Vivenciaram uma experiência aprofundada de leitura de
textos de uma autora, traduzida em suas próprias experiências, os texto puderam ser desfrutados
em todos os encontros e serem fatores preciosos de harmonia pessoal.
Uma nova experiência está em vista, quando as mulheres encarceradas tomarem como
leitura várias autores e neles vivenciarem seus devaneios, seus conflitos e suas fantasias;
poderão ir de Clarice Lispector à Machado de Assis; de José de Alencar à Maria Valéria
Resende, enfim poderão passear com quem quiser, entre seus acompanhantes: Nana Queiroz,
Eça Queirós, Franz Kafka, George Orwell, Carolina Maria de Jesus, Jeferson Tenório,
Conceição Evaristo, Carla Madeira, Jarid Arraes, de mãos dadas, com afinamento pessoal a
leitura vai fruindo uma nova expectativa de difusão dos produtos culturais.
E, nessa caminhada pelos diferentes escritores, o ato de ler, de forma significativa, única
e pessoal, vai gerando um clima agradável, que torna mais fluida a relação humana; promove a
imaginação e a significação individualizada; permite a troca de experiência entre as leitoras;
desenvolve um olhar atento, de curiosidade e de interesse para o objeto de leitura; que a rotina
dura inspira momento de prazer, introduz conteúdos novos e desconhecidos no repertório
pessoal de linguagem.
A quem se abre a cosmicidade das imagens, parece que a imagem é para um sonhador
de palavras literárias o texto do livro que se abre saindo do isolamento para se configurar vida
em espaços do existir que retoma o sonho de produzir-se leituras.
Assim, podem se inspirar em escritos da literatura do cárcere, a exemplo:
 No sentido de usar a literatura para transformar a vida de homens e de
mulheres presas, as produções realizadas dentro da própria prisão a partir de oficinas
literárias desenvolvidas na acepção de transformar presos e presas em escritores e
escritoras, publicadas pela Editora Giostri50: Cárcere – a prisão funciona? – relatos de
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apenados sobre o encarceramento; Contos tirados de Mim: A Literatura no Cárcere volumes 1 e 2; Gritos: a dramaturgia no cárcere e Mulheres Poéticas: a poesia no
cárcere.
 Os livros: Mulheres Poetas: Penitenciária Feminina da Capital, composto por
101 poesias de mulheres encarceradas, organizado pelo coletivo Poetas do Tietê e
produzido por meio do Programa para a VAI (Valorização de Iniciativas Culturais),
da Secretaria Municipal de Cultura e pela Edições Tietê (do próprio coletivo),
publicado em 2019; e Liberdade rasurada: narrativas de dor e liberdades, organizado
por Marli Silveira, Edições Besouro Box.
 Outro exemplo é o livro Vozes de um tempo – relatos e vivências de pessoas
privadas de liberdade, com 130 poesias. Trata-se de uma obra coletiva escrita por 112
presos de 33 unidades prisionais do estado do Rio Grande do Sul. A primeira edição,
de 2012, selecionou 42 autores dentre 200 que se inscreveram; a segunda edição, de
2015, reuniu 60 presos e presas como autores51.
 Também pode ser fonte inspiradora projetos de extensão das universidades
que atendam aos restritos e privados de liberdade. Na Bahia, um exemplo de promover
um espaço educativo para os privados através da literatura é o Projeto de Extensão
Leitura e Escrita: Ações Libertárias na Penitenciária Lemos Brito (PLB), de docentes
do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia (DEDC I/UNEB),
através de rodas de leitura semanais, com duração de duas horas, contemplando os
módulos I e IV do presídio, cada um com uma média de 25 inscritos, traz a arte literária
como uma possibilidade de ler o mundo e com ele interagir a partir da criação de textos
orais, escritos e imagéticos. “As estruturas das rodas encontram-se centradas em
apresentação, análise e discussão de um texto-base, independente do seu formato e do
seu suporte”. (BARBOSA; SILVA; MELLO, 2019, p. 184)

E, em todas as literaturas. Dando-se campo livre de expressão à atividade da linguagem,
à imaginação poética. Todas as mulheres podem ler vários horizontes de existência e o princípio
desta leitura se encontra em um livro, em especial no literário.
Por essa razão, dentre os possíveis desdobramentos desse estudo, espera-se abrir
diálogos outros, com autoridades, com a sociedade civil organizada, com as mulheres
encarceradas para debates conceituais e propositivos, como veremos nas considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: ABERTURA E DIÁLOGOS OUTROS

Toda pesquisa conceitual, incorre sempre no eixo da desconfiança e discordância, mas
apresenta-se com o propósito de abrir discussão e uma tomada de posição apesar das
discordâncias. A motivação de escrever sobre um conceito interpretativo de leitura prazerosa,
tematizado a partir da aplicação de leituras literárias e a consequente produção de narrativas
(auto)biográficas de mulheres em situação de encarceramento pauta-se no devaneio constante
provocado pela leitura. Essa magia de possibilidades infinitas trazidas pelo ato de ler, que nos
convida a transpor essa realidade a outras realidades, que desperta o humano do querer ser
melhor, que instaura sentimentos, que traz pensamentos sobre sentimentos universais como a
inveja, a raiva, o amor, o desprezo, a alegria, a tristeza, o ódio, a esperança. A percepção de
fragilidade de algumas mulheres quanto à sua própria existência e essência; ideia de exclusão
social da mulher na sociedade e a ideia de despertamento sobre a própria existência a partir de
textos literários, são os fatores motivacionais da escrita ora apresentada.
As mulheres encarceradas são invisibilizadas no sistema prisional, é preciso uma nova
articulação e olhar para essas pessoas; se pode pensar em situações, dentre tantas outras,
oportunizar o universo da leitura; ampliar o mundo e o olhar-se provocado pelo ato de ler.

A tese é ...

O Projeto Didático Leitura Prazerosa no centro da pesquisa trouxe a capacidade
simbólica e operatória que se conferiu às possibilidades de concretização, reflexão, antecipação
e orientação. O projeto foi uma antecipação da justificativa na experiência que se procurou
concretizar; um anúncio do inédito; um engajamento pelo novo.
O projeto como auxílio indispensável à ação, um guia que explicita uma metodologia
encarregada de identificar potencialidades, de posicionar indivíduos, de perceber obstáculos,
de determinar meios de ação, etc. O projeto dando a possibilidade à pesquisadora de melhor
compreender, de melhor se reapropriar de seu caminho de pesquisa em consonância entre
sujeito, objeto, rejeição, caminho e articulação com as tentativas de criar laços sociais e até
mesmo rupturas com o devir do projeto individual, sócio histórico. Assim, o projeto didático
tornou-se uma oportunidade através da qual puderam assegurar seu próprio domínio de
referência ao que se pretendia conhecer ou aprofundar conhecimento.
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Então, o Projeto Didático Leitura Prazerosa foi a oportunidade privilegiada de obtenção
de conhecimento conceitual sobre a leitura prazerosa, suas manifestações em sala de aula no
espaço de privação de liberdade. E, é reiterado que pesquisa conceitual interpretativa de leitura
prazerosa desempenhará dentro dos contextos éticos e políticos das lutas pelo direito
educacional e social, o papel de direito à leitura enquanto prazer. Desde papel dois julgamentos
éticos que fundamentam a pesquisa, ou seja, de uma perspectiva política, à conclusão de que
precisa ser tirada, é a de que, há necessidade de despertar o gosto pela leitura e transformar esse
gosto em prazer. Uma vez tendo prazer, acessar o mundo do saber, e saber estar no mundo.
Outro julgamento, precisamos de uma análise mais aprofundada, sobre em que circunstâncias
a leitura na prisão acontece.
Muitas vezes, forjamos um discurso de libertar e de garantir direitos via leitura,
consequentemente, forçamos todos e todas a participarem desse discurso da importância da
leitura. Mas, de que leitura estamos falando? Será que é da leitura prazerosa, da emancipação
leitora ou da conformação de não leitor, onde as mulheres encarceradas continuarão no abismo
da ignorância sobre o ato de ler o mundo e a palavra, de se lê a si?
Postula-se que as mulheres encarceradas sejam escutadas a partir de suas leituras, sem
subjugar, sem emissão de juízo de valores, que aproxime e não distancie as relações humanas;
compreender e interpretar suas trajetórias de vida tendo como referência a escuta. Ouvi-las
pensando que elas podem sim ser autoras de sua emancipação, de sua liberdade através da
leitura prazerosa. E que elas possam expor seus pensamentos, suas lutas, sua sobrevivência,
seus delitos e seus sonhos. Elas, por certo, têm um saber e um dizer.
A prática garante ao praticante a liberdade do saber: quanto mais se pratica um saber
mais domínio se terá sobre esse saber. A ampliação do horizonte cultural das pessoas será capaz
de uma integração dos conhecimentos a respeito do homem. Portanto, uma vez a leitura
prazerosa na vida das mulheres encarceradas pode-se ter uma discussão sobre a vida, a
educação, a leitura e quiçá políticas públicas de formação que contemple o olhar de vários
sujeitos sociais.
Mas, o que muda quando as vemos como pessoas comuns que são segregadas pela
política de caça aos pobres? Sem isentá-las de seus erros, porém é preciso implantar e
implementar políticas públicas que diga não à segregação, que oportunize o segundo lado da
moeda do papel da prisão, que é a inserção ou reinserção social.
Entende-se que, a leitura prazerosa é capaz de manter ou restaurar sentimentos e a
capacidade de relações sociais com o mundo, com os outros em encontros e desencontros. De
abrir espaço para suportar o confinamento imposto por situações adversas à liberdade; de
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simbolizar as narrativas de vidas; de vincular as leitoras, aos personagens, à autora a outros
leitores; desenvolver novas possibilidades de invocar os prazeres da infância e fazer de sua
história um belo conto inspirador para vida de outras pessoas. A leitura prazerosa é, também,
capaz de provocar experiências literárias compartilhadas.
Reafirmamos que a leitura prazerosa é a manifestação prática das dimensões humanas
da objetividade e da subjetividade de criação poética inerente a todos os seres humanos,
manifestada em ritmo descontínuo entre a memória e a imaginação; entre o realidade e as
representações. É o ato do homem mergulhar no mais profundo de si mesmo e se inventar a
cada vez de maneira diferente, provocado pelo texto literário.
A leitura prazerosa é o abrir as portas da imaginação; é integrar-se a si e as suas
vivências. Ler é buscar fruir o prazer de perceber-se construtor da história da humanidade. Ler
é tirar referências para a vida.
Na prática educativa com leitura prazerosa os valores da sensibilidade crítico-criadora,
a diversidade de saberes são despertados e poderão desencadear processo de ressocialização
leitora, bem como introduzir no mundo da leitura as principiantes.
Queremos dizer que o discurso de uma conceituação interpretativa da leitura prazerosa,
ocupa um lugar original. Não é um discurso sobre a leitura prazerosa. Tampouco é um discurso
da leitura prazerosa, o seu sujeito, ou o seu objeto, é a nossa relação com a leitura prazerosa.
Prefigura o sentido da capacidade do indivíduo compor uma visão imaginária de si mesmo nas
narrativas que faz através de uma releitura do passado, na situação em que está vivendo, na
projeção dos desejos, dos sonhos e das perspectivas de vida inscritas no espaço-tempos do viver.
Os elementos da (auto)biografia estão organizados na lógica do eu que imagina elos
espaço-tempos de diferentes dimensões (simbólica, real, afetiva, cognitiva, onírica) da sua
própria existencialidade, fundamentada na capacidade das autoras (mulheres encarceradas) de
reconstruir-se, sonhar com o que deseja se tornar em relação com o mundo e consigo mesma.
Elas vivem das suas heranças culturais, com a leitura prazerosa serão capazes de
identificar e manter com elas o imaginário, a imaginação, igualmente ampliar a sensibilidade e
a escuta provocada da sua vida, para descobrir outras vias de expressão, novas perspectivas,
pontos de vista incomuns, superação.
Esta escuta do sensível, do imaginário está profundamente articulada com a afetividade
comprovada pelas narrativas escutadas, onde as mulheres encarceradas demonstraram a
capacidade de expressão das dimensões sensíveis de estar-no-mundo.
Assim, se defende a tese do conceito interpretativo da leitura prazerosa a partir da
aplicação de leituras literárias e a consequente produção de narrativas (auto)biográficas de
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mulheres em situação de encarceramento. Explicitando melhor, a leitura prazerosa na prisão
com mulheres em restrição e privação de liberdade é possível e suas narrativas válidas para
formação de leitoras.

Diálogos outros

Vários diálogos podem ser estabelecidos, a saber: com os legisladores e a Segurança
Pública; com as autoridades educacionais, autoridades judiciais, executores penais, Secretaria
dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social; com o Comitê Interinstitucional em
Segurança Pública (CISP), com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM); com à
Universidade; com a Prefeitura Municipal e Secretarias, com a escola e os professores; com a
sociedade civil organizada; com os agentes penitenciários e direção do Conjunto Penal; com as
pessoas com restrição e privação de liberdade, especialmente com as mulheres encarceradas.
Um diálogo em que possamos implantar e implementar a leitura prazerosa na vida das
pessoas, antes que cheguem à prisão. Contudo, para os que chegam e desconhecem essa
possibilidade de ler, que lhes sejam apresentada, incentivada e praticada.
Temos a utopia, de que todo o dito e todo vivido sobre a insegurança social seja
revisitado com uma mudança estrutural da sociedade, com uma distribuição de renda, em que
a maioria da população possa se sustentar com o trabalho desenvolvido, a perspectiva de
execução de um trabalho que garanta a sobrevivência; com a simultaneidade de uma formação
educacional e de uma formação profissional; o fim do racismo; com a diminuição do número
de encarcerados, com medidas outras. Com quem sabe um Estado que ainda tenha ações sociais
e não um aprofundamento na ideia neoliberal de Estado mínimo, que não investe em setores
sociais, como: Educação, moradia, saúde, emprego; mas investe em segurança, para enquadrar
os despossuídos dos bens materiais.
Ainda como parte da utopia, o abolicionismo penal. Mas, enquanto não chega, o
encarceramento somente para os desviantes sociais, os psicopatas, porém esses podem ser
minoria neste universo de enclausurados. Então, pensemos as medidas para minimizar o
encarceramento, na diminuição de presos provisórios que cometeram crimes, sem gravidade, e
que poderiam esperar pelo julgamento em liberdade; a aplicação de mais penas alternativas.
Também alternativas como “policiamento para resolver problemas”, relações policiais
contínuas com os moradores, de modo a prevenir as infrações ao invés de trata-las a posterior
com sanção penal.
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Outra medida alternativa ao encarceramento em massa poderia ser a prática efetiva da
Justiça Restaurativa e o uso do verbo esperançar em meio ao caos.
Utopicamente queremos a oferta de educação de qualidade para todos os cidadãos;
antevendo à violência. Aqui deve-se considerar o compromisso do Estado Brasileiro com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que inclui o objetivo de
assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos (ODS 4).
Para as mulheres encarceradas, urgentemente, se solicita a implementação das políticas
decorrentes das Regras de Bangkok - Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres
Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras -, no que tange aos
princípios de não discriminação e de reconhecimento das especificidades do encarceramento
feminino.
Um diálogo com as autoridades educacionais, autoridades judiciais, executores penais,
Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, iniciaria pelos
questionamentos: Quais programas a Vara de Execução Penal e de Execução de Penas e
Medidas Alternativas da Comarca de Feira de Santana, do Instituto de Assistência e Proteção
Social (IAPS), do Núcleo Territorial de Educação – NTE 19 e das Secretarias Municipal da
Educação e dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que são desenvolvidos em prol
dos egressos do Conjunto Penal de Feira de Santana – CPFS? Quais são os termos de
cooperação técnica firmados em prol da ressocialização de apenados e, consequentemente, em
prol da paz social?
Quais amparados disponíveis consistem em ressocializar cumpridores de penas nos
regimes aberto, semiaberto e em livramento condicional, através da garantia de emprego e de
acompanhamento às famílias?
Tais indagações são porque há preocupação ao desamparo de uma formação educacional
e profissional sólida para todos os com restrição e privação de liberdade e para os egressos do
sistema prisional. Bem como, a legislação e o discurso da remição pela leitura: “Você deve
gostar de ler”; “Se você ler sua liberdade pode ser antecipada em dias”.
Esses discursos e, consequentemente, suas práticas, deixam pouco espaço para o desejo,
provocam, muitas vezes, angústias, levam aos poucos escolarizados à uma culpa “sei que eu
poderia ler melhor, mas leio tudo corrido, não sei a pontuação, a hora de parar, embaralha tudo
na minha cabeça” (PIETRA, 24 anos, julho de 2019). Estamos em uma situação de obrigação,
de resistência ao ato de ler, de conformismo à situação, submissão, da máxima culpa pela
situação de fracasso escolar.
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No entanto, quando a própria pessoa se descobre leitora: “Veja aí, nunca faltei a uma
aula de leitura. Antes ficava com medo de ler e as outras rirem de mim, da minha cara. Agora
não! Leio e pronto. Gosto de ler, já melhorei um pouquinho, não leio tão corrido e entendo um
pouco quando estou lendo. Melhorei ou não melhorei?” (PIETRA, 24 anos, novembro de 2019).
Estamos em uma situação de superação, de descobertas e do desejo de querer saber, de querer
aprender. Desejo esse tão tenro, que se não bem tratado desaparece devido à complexidade dos
processos da leitura no ambiente prisional; às questões práticas do projeto didático; processo
cultural da leitura.
Para além da remição pela leitura, postulamos a leitura prazerosa como direito.

Complexidade dos processos da leitura no ambiente prisional

O compromisso com as mulheres encarceradas deve estar pautado em demanda de ação
efetiva de luta pela seguridade social, em uma política em defesa dos seus direitos subjetivos à
educação, à literatura como direito humano. Além, de agregar valores para desencadear e
manter o processo de “ressocialização”, “reintegração” e acompanhamentos das egressas da
unidade penal.
No entanto, para começo, pretendemos contribuir para formação de leitoras com o
conceito de leitura prazerosa e a escuta de suas narrativas (auto)biográficas. E, sobre a
contribuição esperada de cada um nesta seara, é que se abre diálogos outros destinados, à
discussão, à reflexão; questionando, abrindo espaço para novos debates, fazendo o conceito
interpretativo da leitura prazerosa avançar em todos os espaços da sociedade.
Pois, é evidente, que não basta simplesmente leis que promovam a leitura de obras
literárias, especialmente no sistema prisional, mas que é preciso também, de algumas formas,
acompanhar os grupos de leitura, desta experiência estético-reflexiva que propõe a associação
de imagens, do imaginário, da afetividade, da cognição e do desejo do devir como possibilidade
de formação de leitoras.
Ligeiramente, para as participantes do Projeto, os encontros foram se tornando o
momento esperado da semana; um momento, para além de poderem sentar em uma cadeira –
no pavilhão onde estão encarceradas não existe cadeiras –, um momento de encontro com o
texto literário, a ideia de uma novidade e descoberta da semana com possíveis encontros
consigo mesma e com as outras que durante a semana não se falavam, compartilhavam
inquietações e acontecimentos da visita no final de semana, isso no caso das que recebiam
visitas.
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É possível que os encontros tenham gerado um “espaço de intimidade”, que assegurou
uma relação de trocas de experiências no plano físico que vai se encontrar no plano interior e
memorialístico de cada uma.
Esperávamos que o Projeto tivesse um espaço aconchegante na vida das mulheres, que
impulsionadas por ele, mantenham o desejo de continuarem lendo; ampliando a experiência
espaço-temporal com o texto literário, com o livro, experimentando o acesso a diferentes planos
da vivência simultâneo àquele mais imediato da realidade cotidiana.
Assim, as marcas da aceitação do outro fazem parte dos resultados do encontro com a
outra (mulher), através da convivência no espaço prisional; o valor humano trazido pelos textos
literários que clamam por uma outra humanização; a importância da escuta para o sucesso no
trabalho com a leitura prazerosa e com a formação de mulheres encarceradas leitoras.
É importante destacar, neste momento, a relevância da formação literária da formadora
de leitoras, pois a mesma necessitará efetivamente ler para selecionar textos que deem margens
ao pensar, ao fruir; textos abertos, polissêmicos, desafiadores, capazes de provocar nas leitoras
das mais diversas maneiras: perguntas, silêncios, imagens, gestos, rejeições e atrações;
formadora que assuma plenamente como sujeito do processo, consciente da escolha dos textos
literários que deve fazer parte do seu que fazer diário enquanto formadora de leitoras;
estabelecer uma relação de convivência entre o dito e o não dito ou o sugerido; falar diariamente
sobre livros.
Pode-se, elaborar um projeto amplo que possa ser implantado e implementado no
Conjunto Penal a beneficiar os privados de liberdade e seus egressos. Um projeto que convoque
a sociedade civil a estabelecer parcerias mais contundentes, mais comprometidas. Uma relação
de conectividade com o lugar da prisão. Esse é o sonho compartilhado.

Questões práticas do projeto didático

Algumas inserções no planejamento do Projeto Didático Leitura Prazerosa,
anteriormente não verificadas quando projetado inicialmente, são possíveis a partir da
execução, observações entre o planejado e os resultados, e uma avaliação dos interesses em
determinadas temáticas, pode-se: inserir uma temática específica para cada encontro; se ater
mais as minucias de alguns textos da Clarice Lispector; inserir obras de outros autores em uma
lista de indicação literária (Apêndice C) a ser comentada sempre a cada encontro com as leituras
realizadas pelas participantes, e os empréstimos de livros serem uma rotina.
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As obras literárias em linhas gerais mexem com o imaginário, trazem os devaneios dos
personagens, discutem a realidade social e mobilizam o ser e o estar no mundo de cada
indivíduo. Um debate que pode ser traçado, a partir da perspectiva literária é sobre a baixa
criminalidade cometida por mulheres em relação aos homens, nele pode se inserir algumas
características entre os sexos, no assassinato: o homem procura destruir, a mulher, fazer sofrer;
ele abate, ela fere os pontos sensíveis, por sua maior crueldade; e também segundo as
circunstâncias, pelo isolamento, a iniciativa deturpada, a fraqueza física. A maternidade, de
repente, pode ser um ponto que leve a “brotar” doçura e piedade.
Mas, é bom lembrar que cada mulher conserva um fundo de crueldade que vem à tona
quando fustigada; é bom pensar em livros que lhes preencham a alma, que lhes inteirem do
mundo, que os elos da leitura prazerosa (sonho, sentido, imagem, imaginação, fruição,
existência) se manifestem no aceno alquímico de vida.
Então, os critérios para a escolha de livros estão baseados nas provocações criadas pela
possibilidade do diálogo no momento do espaço da leitura, em que o movimento de entrada e
saída: ir para dentro de nós mesmas, em busca das nossas significações pessoais, e de sair desse
mergulho trazendo para fora algo novo elaborado por nós.
Diante desse pensamento foi composta a lista de livros para compartilhar com as
leitoras: mulheres escritoras; mulheres protagonistas de livros; mulheres protagonistas das suas
próprias vidas em relatos; mulheres de múltiplos relacionamentos; mulheres desprezadas;
simples mulheres que ler a vida com ou sem foguetes de amores. Assim, essa repetição
compulsiva da efígie feminina não nos torna nem mais próxima nem mais familiar; parece mais
uma forma de exorcismo, no imaginário, de vestígios sobre as qualidades das mulheres, as
imagens da mulher que pela literatura pode ser celebrada como naturalmente boa, altruísta,
pronta para todos os sacrifícios, outros afirmam com a mesma convicção que a mulher (isto é,
o objeto de desejo) é da mesma forma, naturalmente, destinada à falsidade e à crueldade, à
mentira pronta e a mãos manchadas de sangue... Às vezes usa as duas demonstrações e as
personagens podem sofrer estranhas metamorfoses, pode vim a ser a mulher fatal. Se tem,
também, uma outra perspectiva sobre a mulher, a mulher real que sou.
E, a lista de indicação literária nunca ficará pronta, pois, quem começa a ler
prazerosamente nunca para, está sempre na incompletude de ser uma leitora, e ter projetos mil
de formar novos leitores.
Em termos práticos, formar novos leitores não requer, de imediato, as fichas de leitura,
as resenhas sobre os livros lidos, sobre o acesso aos livros, como cobranças essas atividades
pesam sobre as mulheres encarceradas; os questionamentos incisivos e a intromissão do espaço
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de entendimento as afastam da espontaneidade, do ato de ler. Diferentemente, quando a leitura
e a produção textual são feitas livremente, flui textos orais e escritos, numa demonstração de
leitura prazerosa; quando o comentário é livre, é incrível a participação, todas, independentes
de saberem ler o texto ou não, têm uma manifestação, um ponto de vista, lembranças a serem
reveladas, fantasias geradas pelo texto literário. Cobranças nunca deveriam ser objeto de retorno
à leitura do texto literário.
Isso não significa que o texto literário não tenha lugar na remição pela leitura. Mas, o
importante é que existem espaços diferenciados: de um lado para a livre escolha, e sejam
favorável para as descobertas individuais; de outro lado, a busca pela remição quando as
descobertas leitoras estiverem acomodadas, porque se continuará lendo com e por prazer,
conquistando assim a remição.
Ampliando a ideia, há algo na leitura que não é compatível com a ideia de programação,
de solicitação. Mesmo que ela exista, o íntimo, da maioria das pessoas, apoiado em suas
experiências, responderão a situação posta a partir do seu desejo de pensar, de sua curiosidade,
de sua exigência poética e necessidade de relatar.
Por isso, o que as autoridades podem fazer é oportunizar maior familiaridade, uma maior
naturalidade na abordagem dos textos literários, dos livros dentro da prisão. Comunicar uma
paixão pelos textos literários e pelos livros; criar o espaço de intimidade leitora nas margens da
vida, nos limites do mundo.
Quanto aos resultados a serem conferidos para o processo de remição pela leitura, a
experiência com a leitura não deve ser medida pela quantidade de páginas lidas, no tempo
dedicado a mesma, ou número de livros lidos. Mas, na apropriação que a leitora faz do texto
literário: algumas palavras, uma frase ou uma história, pode repercutir por uma vida inteira; não
podemos reduzi-los a uma eficiência a ser avaliada simplesmente; nem recear que a leitura de
textos literários insinue nas leitoras algo de maléfico, algo de revolucionário, algo de
irreprimível, inconveniente ao sistema disciplinar prisional.
É verdade que a leitura pode perturbar as formas de organização social, da disciplina,
porém o que está em jogo com a difusão da leitura prazerosa talvez seja a passagem a outras
formas de se pensar o encarceramento; pensar a violência, e deixando à leitora a possível
liberdade.
Diante do exposto, espera-se que as autoridades firmem termos de cooperação em que
as partes se comprometam com a leitura prazerosa no contexto de execução penal no Conjunto
Penal de Feira de Santana, com a biblioteca que mantenha um acervo plural e acessível a todos.
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Termos de cooperação podem ser firmados entre as universidades e faculdades
instaladas em Feira de Santana e o Conjunto Penal de Feira de Santana. A educação superior
oferecendo serviços através da extensão, uma extensão que valorize a leitura.
Há uma forte ligação entre a leitura e a extensão, pois a propagação da cultura marcaram
a história da extensão universitária no Brasil, concretizando ações em direção ao compromisso
da universidade com as classes populares, de forma a instrumentalizá-las e conscientizá-las de
seus direitos; temas esses peculiares às discussões realizadas pela universidade. Uma extensão
que propõe o processo dialógico, crítico, reflexivo, educativo, científico, multi/interdisciplinar
e emancipatório, merece ser a base da relação universidade-sociedade, carece inserir o sistema
prisional.
Uma proposta pode ter iniciativas com objetivo de apoiar egressas em processo de
liberação e reinserção social. O processo deve iniciar enquanto as mulheres ainda estão
cumprindo pena no sistema prisional, ou as contatarem assim que saiam, como egressas, e se
insiram nos Programas ou Projetos propostos pela Universidade e seus parceiros. As ações
oferecidas às mulheres encarceradas e/ou egressas devem possuir, a priori, duas vertentes
básicas, a de valorização humana e a de profissionalização.
As ações de valorização humana desenvolvidas, com graduandos, professores,
servidores, voluntários e parcerias, podem ser as práticas restaurativas, tais como: leitura
prazerosa, comunicação não violenta, círculos de construção de paz, constelação familiar e
educação em direitos, saúde.
As ações da profissionalização, são qualificadas para o reingresso do mundo produtivo
do trabalho socialmente reconhecido e aceito na sociedade. São agregados a esses
acompanhamentos, educação financeira e desenvolvimento de habilidades.
Bem, a Universidade poderá contribuir com a educação em prisão, na elevação de
escolaridade com ações extensionistas; ampliando percepção sobre o indivíduo encarcerado e
as oportunidades pós-encarceramento; aprofundando reflexões de cunho ético e moral sobre a
sociedade. A partir da formação inicial na graduação dos diversos cursos, precisamos pensar
nas prisões, e em perspectivas de sua substituição.
Apoiar as mulheres encarceradas e egressas em várias dimensões através de uma rede
de parceiros, para que esta fase do encarceramento seja menos dramática do que costuma ser e
que determina, muitas vezes, o ciclo da violência e retorno a prisão, deve passar a ser um ponto
fundamental para a Universidade. Não esqueçamos do apoio aos homens encarcerados.

150

Que se desenvolva com essas mulheres, uma metodologia que possa gerar condições de
empoderamento e de sustentabilidade psicológica e socioeconômica, para que superem a
exclusão social e se integrem inteiramente à sociedade, como cidadãs que são.
Que a Universidade instale um Comitê Cultura de Paz e um Espaço Leitura Prazerosa,
que se instaure o processo cultural da leitura, permanentemente.

Processo cultural da leitura

Em um processo cultural da leitura, ratificamos a posição de Petit (2013) que traduz em
seus estudos que todas as pessoas têm direitos culturais: o direito ao imaginário; o direito ao
saber; o direito de se apropriar dos bens culturais, ao longo da vida, à descoberta de si mesmo,
à abertura para o outro, ao exercício da fantasia, sem a qual não há pensamento, à elaboração
do espírito crítico. Todos têm direito de pertencer a uma sociedade que os incluam na
distribuição da produção cultural: textos, imagens, nos quais escritores e artistas arriscam
mencionar o mais intenso da experiência humana, a leitura.
A leitura que venha como no seio da sociedade prestada pela escola. A escola enquanto
instituição social que se faz a partir da participação de todos os membros envolvidos: gestores,
coordenadores pedagógicos, auxiliares dos serviços gerais, funcionários da secretaria,
merendeiras, professores, porteiros, seguranças, e todos que nela prestam serviços, em prol da
educação dos estudantes matriculados.
Os serviços prestados por cada um, visa o desenvolvimento dos estudantes e, esse
serviço, tenhamos clareza, é uma prática social influenciada pelo meio natural e social, que
nutre o estudante de conhecimentos, valores, interações de vida familiar, de convivência
humana; preparação para o mundo do trabalho com intenção de responder às demandas
produtivas do presente contexto social.
A educação escolar, em seu caráter específico assume atributos que a aproximam de
outras instituições e atividades fora de seu marco próprio; exemplo, a prisão. Essa constatação
põe a exigência de que os objetivos, os conteúdos, os métodos se abram para relações mais
amplas entre o indivíduo e o meio social, cultural, econômico, político; não é o caso de
minimizar seu papel na construção de conhecimentos, valores, mas de diversificar suas formas
de atuação. Isso implica maior interação entre a instituição escolar, a família e a comunidade.
Em alguns casos, a prisão aparece na escola através dos filhos (as) de pessoas presas
que nela estudam, e através também dos presos (as) que a frequentam dentro do sistema
prisional. É na visibilidade desta questão, que a escola como um corpo tratará da formação dos
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seus estudantes, não deixando-a a cargo único e exclusivo do (a) professor (a), mas o auxiliará
no cumprimento da sua ação pedagógica.
Então, o papel do (a) professor (a) é difundir conhecimentos, que alarguem as relações
com justiça social, onde todos saibam ler, escrever, assumir responsabilidades, reivindicar por
direitos e por suas identidades. Ainda, não está planificado o olhar de unidade na diversidade,
e que a diversidade do mundo da prisão é tratada com estigma, preconceito e silenciamento
velado dentro da escola.
E, que por muitas vezes fazemos acepção de estudantes. Ignoramos para alguns o direito
subjetivo à educação. Mas, a escola pode, ter um olhar para os excluídos, especialmente para
os filhos e filhas de pais encarcerados nas cadeias e presídios do país. Bem como, um olhar para
os que lá, estão presos, não indague seus crimes, deixe que eles lhes contem, e se souber sobre
o crime, aja naturalmente.
Pela defesa do direito à educação para todos, inclusive as encarceradas, aplique-se a
máxima: Ensinarei a todos sem acepção, buscarei despertar o processo de aprendizagem em
todos, e o farei bem.
Não estamos isentos de tropeços em muitas coisas. Mas, devemos buscar acertar no
cumprimento da nossa função de ensinar os conhecimentos socialmente produzidos, sendo
capazes de ter ações menos excludentes, e de disseminação da cultura da paz, menos arrogância
e mais tolerância com a diversidade.
É conhecendo a realidade da prisão, que podemos falar sobre ela e dar uma resposta
melhor as questões de segurança e buscar projetos que promovem a paz, sem paz como
podemos falar de justiça, de redução da violência, da inserção da leitura.
Precisamos é investir mais na educação e formação profissional das mulheres
encarceradas. Criar um ambiente menos penoso. Oportunizar a todas pensarem sobre si, sobre
a vida, sobre suas relações com o mundo social. Para que essas pequenas ações aconteçam a
sugestão é que coloquem livros literários em suas mãos. Os textos literários poderão fazer a
revolução, e a leitura prazerosa a mentora dessa provocação. A escola dentro ou fora da prisão
a responsável pela ampliação do universo de leitores.
Para este caso, o Município precisa avançar em termos de Secretarias à discussão com
o Estado e firmarem convênios que possibilitem ações de construção de espaços para leitura de
textos literários, uso de livros, como forma de difusão do conhecimento e ampliação do universo
linguístico, da imaginação e fruição do prazer. Isto supõe, por parte do “poder municipal”, uma
expectativa de novos direcionamentos de lazer para a população e consequentemente, uma
diminuição de atos violentos.
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O município de Feira de Santana possa ter novas perspectivas sobre o sistema prisional
e novas políticas públicas de inclusão, sugestão é uma proposta inicial de leitura prazerosa para
todos.
Um diálogo outro com a sociedade civil organizada, o seu papel é propor o
enfrentamento da diminuição da violência/homicídios e criminalidade, com políticas públicas
de segurança, inserção da maioria da população no direito aos bens comuns produzidos. Para
quiçá, não termos um conjunto penal; mas, se o tiver, não ser superlotado, e os que lá estiverem
presos de fato, tenham o direito à reintegração; prevista na lei de execução penal. Então,
propomos a leitura como uma das ferramentas usadas para minimizar a violência.
Um diálogo outro com as mulheres encarceradas, as conhecemos e as reconhecemos
pelos seus sentimentos, seus contentamentos ou suas aflições. Lemos em muitos jornais, em
livros sobre as mulheres. Mas, nenhum trouxe as verdades de vida de insegurança social
narradas. As verdades nos incomodam, nos comovem, nos ensinam; e não as julgamos, sabemos
que são humanas, e como diz o adágio popular: "errar é humano".
Algumas erraram por serem oprimidas, outras aprenderam a oprimir, e gostaram; tem
as que “nunca pensarem bem”, apenas agiram por influência amiga, e outras por simples
impulso. Na convivência no CPFS aprendemos como se dão as relações de convivência e
partilha; reaprendemos o olhar sobre a leitura e o prazer; reelaboramos a capacidade de saber o
que sofre outra mulher que clama por justiça; a observar que sofrer e chorar é quinhão pago
pela maioria das mulheres que estão na prisão; a solidão e a tristeza são sentimentos comuns; a
falta da família pela distância geográfica, ou afetiva é notória; a falta de recursos financeiros
dos familiares, as fragilizam; a estigmatização se apresenta.
Então, precisamos construir contínuo de novos significados sociais e culturais, para o
ser mulher sair da invisibilidade na formação recebida no que tange à vida e à educação formal
– a escolarização. Significados que podem, ser iniciados com as possibilidades de leituras, e
leituras literárias.
As mulheres encarceradas podem estar vivendo destituídas da liberdade, mas não dos
pensamentos, podem pensar, e pensar, mais e mais, com a leitura, com o deleito que a leitura
prazerosa poderá proporcionar, como o pensamento é livre, o imaginário conduzindo a espaços
não físicos e lhes fortalecendo para enfrentar toda e qualquer adversidades postas pela vida.
Pensamentos e palavras devemos ter sempre. Palavras que nos erguem e nos fazem
ressurgir como fênix, saindo das cinzas e alçando voos. Pensamentos que nos traduz
conhecimentos sobre a vida e nossos direitos na sociedade. O dever de conhecer as regras
postas, e lutar sempre para superá-las, se assim aprouver.
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Então conclamamos, mulheres agarrem-se ao costume de viver com os livros, leia-os.
Leiam tudo que as inspirem à sonhos e lhes permitam criar espaços dentro de vocês de uma
vida livre, protegidas das trevas da ignorância. Leiam todos os livros "proibidos" ou não, que
lhes venham parar em suas mãos.
Que sejam loucas o suficiente para lutarem pela liberdade; nenhum espírito de mulher
suporta sem temor a dor da prisão. Lendo encontrarão uma alternativa para escapar desse
terrível sofrimento. Bem como, estímulo para suportar os dias de cativeiro. Forças para romper
as amarras, e adquirir o poder maior, o saber. Sugerimos que leiam prazerosamente.
Vislumbramos a inserção da leitura prazerosa como uma dinâmica de formação para as
mulheres encarceradas, que as mulheres possam desfrutar plenamente dessa proposta de ler por
prazer. Ler textos literários com outras possibilidades culturais, o que lhes facultaria lidar mais
facilmente com textos desafiantes, com densidade poética.
Leituras permitem que se criem pontes para potencializar os livros, outros objetos
culturais e a vida real; constroem em um jogo social de saberes que não estabelece categorias
excludentes; a todos é permitido mergulhar no aprendizado que perpassa pela imagem. Essa é
a perspectiva da leitura prazerosa que deve ter ascensão na vida de privados ou não de liberdade.
Dessa forma, depois dos diálogos outros encerramos, formalmente, a pesquisa, com um
efeito de fechamento necessário, mas reconhecendo que mais necessária ainda é a abertura
proporcionada pelo debate proposto. Assim, com o sentimento de dever cumprido, com respeito
a todos que contribuíram para a materialização da produção, insistimos na ideia de que só a
leitura nos liberta das amarras da opressão. E, a leitura prazerosa nos embala à utopia.
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APÊNDICE B – UMA LEITURA OLFATIVA DA MINHA INFÂNCIA

Selma dos Santos

No TEMPO DO ERA UMA VEZ, muito longe, na MENTE de todo adulto, habitava
uma fresca e esplendorosa imaginação. Ela permitia que transformássemos pessoas que
amávamos em fofas e acolhedoras ilhas de conforto. Ela criava companheiros de brincadeiras
para os dias solitários e nos levava velozmente por TERRA, mar e AR para a encantada Terra
do Faz de Contas. Eu sempre quis ser ALICE do País das Maravilhas.
Há vantagens em mantermos viva a criança que habita dentro de nós porque ela nos dá
energia, coragem, LUDICIDADE, espontaneidade para prosseguirmos na/com a VIDA. Quem
ainda guarda aquele sentimento de maravilhado encantamento magnífico?
O que acontece aos nosso sentidos quando ficamos mais velhos? CRIANÇA sente o
gosto, o CHEIRO, percebe o toque das coisas e enxerga mais longe do que você e eu. É
impossível enganar uma CRIANÇA.
Guardo em meu sentimento cheiros superespeciais que ainda hoje fazem vibrar minhas
narinas por um segundo. O CAFÉ com PÃO cheio de manteiga que só na minha casa tinha. O
doce de leite, outro exemplo... da casa da minha avó materna. Não só o gosto era bom, mais o
cheiro era encantador, a delícia indescritível que acalenta o sonho de amor. As JACAS moles
que só fizeram sentido enquanto eram comidas quando eu criança brincava com irmãos e primos
debaixo da jaqueira da casa da minha AVÓ. E, mais MANGAS, maracujás, TANGERINAS,
caju, milho verde, lima.
Do plantio da mandioca e transformação de FARINHA, BEIJUS, pubas e goma, quantos
AROMAS. Quanto suspirar ao brincar e trabalhar em todo processo com a leveza do ser criança.
Meus cheiros prediletos a farinha torrada e bolacha de goma vindas do forno de lenha mantido
pelo FOGO. Os cheiros invasores a prensada da puba e a moagem das folhas para a maniçoba.
O cheiro de alfazema na roupa do bebê. Da FLOR DE LARANJEIRA que convida a
ver os novos frutos. O limão que combate o odor dos mais velhos. O ALECRIM, a arruda, a
LOSNA, a água da levante, o poejo, a lavanda, a ROSA, a dália, o eucalipto, o HORTELÃ; ah,
quantos cheiros perfumados na INFÂNCIA. Por que deixamos de lado essa LEITURA
OLFATIVA e nos perdemos em gases tóxicos?
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Houve um tempo em que a gente não saía na chuva com uma bela sombrinha, mas
recebia de braços abertos, o rosto voltado para o céu, os pés se molhando nas poças. Nós
sentíamos o molhado da chuva, víamos sua cristalina beleza, cheirávamos seu frescor.
Brincávamos, amávamos tudo aquilo, não nos importávamos com as reclamações da nossa mãe,
muito menos com o resfriado que viesse depois. A ÁGUA é uma delícia.
Um dia, quando a chuva forte se anunciava, MINHA mãe não aceitou minha desculpa
por me atrasar na volta da escola. Eu tinha ficado a meio do CAMINHO, perdido a sandália em
uma poça d’água que fazia correnteza; fiz tudo só para sentir o poderoso vento me empurrando
por trás, levantando meus pés, impulsionando-me magicamente.
É gostoso ser criança, cultivar a vida cheia de alegria, não se preocupar em competir
com os vizinhos, companheiros de jornada. Na verdade a vida é excitante demais, explorar a
terra maravilhosa, para não deixar que os outros vivam a nossa vida por nós. O PERFUME do
cheiro do AMOR...
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