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RESUMO
Este relato de experiência discute aspectos inerentes às especificidades da pesquisa científica
no contexto prisional brasileiro, bem como o papel do pesquisador enquanto mediador entre o
planejamento de pesquisa e a realidade manifesta em campo. A experiência relatada decorre
da pesquisa Mulheres privadas de liberdade: Contexto de violências e necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, financiada pelo programa PPSUS/FAPERGS.
As entrevistas com as mulheres privadas de liberdade foram realizadas por meio de escalas e
questionários com gerenciamento dinâmico de dados, envolvendo uma equipe de
pesquisadores vinculados a instituições de ensino do RS. Embora os instrumentos
quantitativos empregados em campo espelhem de maneira direta a questões gerais e objetivas
do estudo, aferiu-se que o contato entre os pesquisadores e as mulheres privadas de liberdade
extrapolaram tais instrumentos, de forma que a relação entre pesquisador e participante
revelou-se como dispositivo possível de captar as mediações entre o universal, o particular e o
singular. As profusas dimensões presentes no contexto prisional feminino, bem como as
contradições imanentes às políticas públicas estruturadas para atender essa população, foram
assim representadas por indicadores quantitativos e qualificadas pelo contato entre os
pesquisadores e as participantes, emergindo de forma concreta em relatos singulares, que se
articulam em experiências particulares, universalmente relacionadas. Nesse contexto o diário
de campo, instrumento que possibilitou o registro da oralidade entre participantes e
pesquisadores, foi considerado ferramenta vital para a qualificação dos resultados.
Evidenciou-se ainda a articulação do pesquisador à uma perspectiva de defesa intransigente
dos direitos humanos, posto que isentos dessa perspectiva, em que há espaço para a escuta,
não se teria atingido a compreensão das particularidades intrínsecas às entrevistas realizadas.
Palavras chave: Sistema Prisional; Mulheres privadas de liberdade; Relato de experiência;
Implicação.
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I. INTRODUÇÃO

O relato de experiência aqui caracterizado originou-se do projeto Mulheres privadas
de liberdade: contextos de violências e necessidades decorrentes do uso de drogas de autoria
de Dias et al. (2017) e apoiado pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do Programa
Pesquisa para o SUS (PPSUS). O projeto tem por objetivo investigar a saúde das mulheres
privadas de liberdade no estado do Rio Grande do Sul, identificando além de suas
características socioeconômicas e demográficas, dimensões de adoecimento psíquico, uso
problemático de álcool e outras drogas e também sua relação com a violência. Para coleta das
variáveis de interesse ao estudo, o percurso metodológico previu a realização de entrevistas
por meio de questionários fechados e escalas validadas, dispondo como campo de pesquisa de
dois estabelecimentos prisionais femininos do Rio Grande do Sul.
Considerando a linha tênue pesquisador-participante, quando imersos no campo da
pesquisa, a categoria mediação despontou como categoria privilegiada para interpretação das
profusas dimensões presentes nos estabelecimentos prisionais. Ao originar-se de uma
metodologia com abordagem quantitativa, esse relato tem por objetivo sublinhar a implicação
dos pesquisadores em campo e, portanto, suas formas de apreensão da realidade investigada.
A experiência vivenciada pelo grupo compreendeu, além da extrapolação dos instrumentos
metodologicamente previstos, a superação da noção simplista de campo e do estereótipo da
mulher privada de liberdade sob a condição de “ameaça”.
Relativa à realidade vivenciada, a categoria mediação explicitou os fenômenos
investigados, articulando-os ao conjunto de suas relações com os demais fenômenos, de forma
a superar sua aparência, em direção à sua essência. Assim, por intermédio do contato
pesquisador-participante, confrontou-se a singularidade dos relatos trazidos oralmente, que se
particularizam por sistemas de mediação e, que foram ainda incorporados ao plano da
universalidade através de determinações gerais de maior magnitude, desvelando não somente
a realidade presente in loco, mas o conjunto envolto à vida das mulheres em situação de
privação de liberdade. Reconhecendo a importância da implicação dos pesquisadores em
campo e dos desdobramentos de tal implicação na categoria da mediação, destaca-se o diário
de campo como um instrumento privilegiado para registro do movimento investigativocrítico.
A totalidade apreendida pela presença dos pesquisadores em campo e registrada por
meio de seus diários, bem como a relevância da reflexão crítica que reconhece as contradições

existentes entre o planejamento de pesquisa e a entrada em campo, são aqui relatadas,
compreendendo-se a relevância para pesquisadores que atuam no contexto prisional, bem
como daqueles que de modo geral possuem imbricação com pesquisa social.
II. REFERENCIAL TEÓRICO
A situação que acomete o sistema prisional brasileiro é reconhecidamente complexa,
não somente pelo fato de congregar um número alarmante e crescente de pessoas privadas de
liberdade em espaços com infraestrutura física insuficiente e precária, mas também porque
sua composição populacional é constituída, praticamente na completude, por pessoas para
quem a associação entre a ausência de políticas sociais ao longo de sua trajetória de vida e a
seletividade penal são possíveis fatores que se desdobram no encarceramento.
O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN apontava, em
junho do ano de 2016, um total de 726.712 pessoas privadas de liberdade no Brasil. Ainda
segundo dados do levantamento, a população prisional brasileira ultrapassou, pela primeira
vez na história, a marca de 700 mil pessoas privadas de liberdade, correspondendo a um
aumento de aproximadamente 707% em relação ao total registrado no início da década de 90
(BRASIL, 2018).
No Brasil o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), subordinado ao Ministério
da Justiça, é responsável pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias –
INFOPEN, definido como sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário
brasileiro, atualizado pelos gestores dos estabelecimentos desde 2004, que sintetiza
informações sobre os estabelecimentos penais e a população que cumpre pena privativa de
liberdade. No ano de 2014, foi publicada a Portaria Interministerial do Ministério da Justiça
SPM nº 210, de 16 de janeiro de 2014, que instituiu a Política Nacional de Atenção às
Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional – PNAMPE.
No ano de criação da PNAMPE, mesmo ano em que segundo o Ministério da Justiça ocorreu
reformulação metodológica do INFOPEN, foi possível a produção de uma análise centrada na
inserção das mulheres no sistema prisional, contrapondo uma histórica perspectiva
androcêntrica, que submetia as mulheres em situação de privação de liberdade a um segundo
plano nas análises sobre o sistema de justiça criminal (BRASIL, 2018).
O INFOPEN Mulheres (BRASIL, 2018) apontou em junho do ano de 2016 uma
população prisional feminina composta por 42.355 mulheres, das quais 41.087 estavam no
Sistema Penitenciário e 1.268 em Secretarias de Segurança/Carceragens de delegacias,

considerando ainda que a maior parte delas, 45%, não possuía condenação a época. O
levantamento também destacou que entre os anos de 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento
de mulheres aumentou 525% no Brasil, passando de 6,5 mulheres encarceradas para cada
grupo de 100 mil mulheres em 2000, para 40,6 mulheres encarceradas em 100 mil mulheres
no ano de 2016. De acordo com a quarta edição do World Female Imprisonment5, mais de
714.000 mulheres e meninas estão presas em todo o mundo, ao que Walmsley (2016),
responsável por compilar a listagem mundial de prisão feminina comenta que:
O aumento surpreendentemente acentuado dos últimos anos no número de mulheres
e meninas na prisão; as variações substanciais nos níveis de encarceramento
feminino entre países vizinhos, entre diferentes regiões e entre diferentes
continentes; e o fato de que os níveis de encarceramento feminino vêm aumentando
muito mais rapidamente do que os níveis de encarceramento masculino; deve levar
os formuladores de políticas em todos os países a considerar se é realmente
necessário manter tantas mulheres e meninas sob custódia. A prisão feminina tem
um alto custo financeiro e social e seu uso excessivo não contribui para a segurança
pública. (WALMSLEY, 2016, [s.i.] tradução das autoras)

O INFOPEN Mulheres utiliza os dados do World Female Imprisonment para
contextualização do Brasil no cenário mundial, no qual este desponta como o quarto país com
maior população de mulheres presas em números absolutos, ficando abaixo apenas dos
Estados Unidos, China e Rússia. Ao considerar a taxa de aprisionamento para cada grupo de
100 mil mulheres, o país assume a terceira posição dentre os países que mais encarceram,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia.
Por ocasião do INFOPEN Mulheres foram compilados e descritos os dados de cada
estado brasileiro. O estado do Rio Grande do Sul (RS) contava à época com um total de 1.967
mulheres privadas de liberdade¸ ocupando a 5ª posição em relação ao ranking nacional de
encarceramento feminino no país. Considerando o tipo de regime, destaca-se que 39% da
população prisional feminina do estado estava recolhida em estabelecimentos penais ainda
sem condenação, contra 36% de mulheres sentenciadas em regime fechado.
Em relação à destinação dos estabelecimentos penais por gênero em território nacional,
a maior parte destina-se originalmente para o público masculino, aproximadamente de 74%
das unidades prisionais. Somente 7% das unidades destinam-se ao público feminino, sendo
que os 16% restantes são caracterizados como mistos, desvelando assim iniquidades do
sistema prisional sob a perspectiva de gênero.
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A época da coleta de dados realizada pelo INFOPEN, havia no estado do RS quatro
unidades destinadas exclusivamente para mulheres: Instituto Penal Feminino de Porto Alegre,
Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, Presídio Estadual Feminino de Torres e o
Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier. Ainda no ano de 2016 foi inaugurado no RS o
Presídio Estadual de Lajeado, contudo a unidade não consta no relatório posto que sua
inauguração possui data posterior à coleta de dados do INFOPEN.
Contextualizada a população feminina privada de liberdade, o Projeto Mulheres
privadas de liberdade: contextos de violências e necessidades decorrentes do uso de drogas
(DIAS et al 2017), dialoga com essa população na medida que tem por objetivo analisar as
condições de saúde mental, violência e uso problemático de álcool e outras drogas por
mulheres privadas de liberdade no sistema prisional do Rio Grande do Sul.
A saúde das pessoas privadas de liberdade e, em destaque a das mulheres, suas
dimensões de adoecimento psíquico, uso prejudicial de álcool e outras drogas e relação com a
violência, constituem temas de estudo e pesquisa de um grupo de professores e pesquisadores,
pertencentes a diferentes instituições com funções de formular, executar e avaliar Políticas
Públicas de Educação, Saúde e Proteção de Direitos. Este grupo de pesquisadores, acadêmicos
e profissionais, vinculados a variados programas de Pós-Graduação do RS, desenvolveram um
estudo no estado junto ao programa de Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com o intuito de aprofundar o
conhecimento sobre o tema e fundamentar o avanço, ainda necessário, na Política de Saúde
Prisional do estado Rio Grande do Sul, que é pioneira e referência no Brasil.
O projeto, que atualmente encontra-se na fase de análise dos dados coletados, é apoiado
pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS),
desenvolvido em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
(FAPERGS) e a Secretaria de Estado da Saúde do RS (SES-RS), conforme o edital
FAPERGS/MS/CNPq/SESRS nº 03/2017. O projeto previu como campo de coleta o Presídio
Estadual Feminino Madre Pelletier e a Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, que juntas
abrigam mais de 40% das mulheres que cumprem pena privativa de liberdade no Rio Grande
do Sul. Tratou-se de um estudo quantitativo transversal, do tipo descritivo analítico e de
abrangência regional. Seus objetivos específicos buscaram: (1) identificar as características
socioeconômicas e demográficas das mulheres privadas de liberdade; (2) verificar a
prevalência e a associação entre transtornos mentais, tipos de violência e o uso de álcool e

outras drogas na população feminina privada de liberdade e; (3) caracterizar as tipologias da
violência sofrida e/ou perpetrada pelas mulheres privadas de liberdade.
Complementa-se ainda que o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado junto à
Comissão de Pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), cadastrado na Plataforma Brasil e avaliado pelos dos Comitês de Ética em
Pesquisa da UFRGS (ANEXO A) e da Escola de Serviços Penitenciários da Superintendência
de Serviços Penitenciários (SUSEPE) (ANEXO B). Correlacionando estes aspectos, o estudo
baseia-se nos conceitos éticos propostos na Resolução 466/12 (BRASIL, 2012), a qual
incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro referenciais básicos da
bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa assegurar os
direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao
Estado.
A etapa de coleta de dados adotou a tecnologia de entrevista auto assistida por
computador, utilizando-se para isso do REDCap (Research Electronic Data Capture), um
software que opera também em modo off-line em tablets e substitui a necessidade de
questionários impressos em papel. Os dados coletados pela equipe de pesquisadores através
da aplicação dos questionários e escalas são constituídos de variáveis socioeconômicas e
demográficas, informações relativas à prisão, histórico de violência sofrida e/ou perpetrada
anterior e durante a prisão, histórico de sintomas de ansiedade e depressão durante o
aprisionamento, acesso a serviços de saúde na prisão, consumo de álcool e outras drogas e,
perfil de consumo de substâncias psicoativas (por exemplo, maconha, cocaína, crack, álcool).
Como resultados da análise quantitativa de tais variáveis espera-se obter os seguintes
resultados:
● Padrões de consumo de substâncias psicoativas (substâncias utilizadas, frequência,
motivações), por mulheres privadas de liberdade;
● Prevalência e associação entre transtornos mentais (ansiedade e depressão), violências
sofridas (antes e durante a prisão) e uso de álcool e outras drogas;
● Conhecimento sobre o perfil socioeconômico e demográfico da população prisional
feminina na região metropolitana do Rio Grande do Sul e associação com os agravos
estudados;
● Aplicação dos resultados da pesquisa para os gestores e serviços de saúde e secretarias
de justiça;
● Determinar o perfil das condições de saúde mental da população penitenciária
feminina;

● Adquirir conhecimentos sobre as necessidades da população feminina prisional com
respeito ao tratamento e prevenção da exposição dos diferentes tipos de violência em
situações de violência doméstica/sexual/psicológica.
Considerando que o relato aqui exposto deriva de uma pesquisa com abordagem
quantitativa, é importante sublinhar tanto suas limitações quanto potencialidades, não somente
na perspectiva de seus resultados tangíveis, mas também quanto às formas de apreensão da
realidade investigada. Parte-se aqui do pressuposto que os métodos de pesquisa deverão ser
selecionados com vistas à exequibilidade da abordagem de determinada realidade em
consonância ao interesse da pesquisa, bem como do problema de pesquisa aventado pelo
pesquisador (MINAYO, 2014).
Ao tratar do dilema científico entre as abordagens quantitativas e qualitativas, Minayo
(2014, p. 56) descreve os métodos quantitativos como portadores de uma importante
incumbência, que define como “[...] trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis
ou produzir modelos teóricos de alta abstração com aplicabilidade prática”. No contexto de
uma pesquisa que porta como objetivo analisar as condições de saúde mental, violência e uso
problemático de álcool e outras drogas por mulheres privadas de liberdade no sistema
prisional, a abordagem quantitativa emerge como metodologia capaz de exprimir
numericamente a realidade populacional e, posteriormente subsidiar a elaboração de diretrizes
específicas para a implantação de uma Linha de Cuidado de Atenção Integral à Saúde da
População Prisional Feminina no âmbito do SUS/RS
Satisfeitos os motivadores metodológicos da pesquisa, destacam-se aqui suas
limitações, estimuladas em sua maioria pelo contexto no qual se encontram as mulheres
privadas de liberdade em território nacional. Ao considerar o total de mulheres nesse contexto
conforme dados apresentados no relatório do INFOPEN Mulheres, é possível observar que
62% dessa população no Brasil está vinculada ao tráfico de drogas e possui um perfil
predominante:
Jovem, de baixa renda, em geral mãe, presa provisória suspeita de crime relacionado
ao tráfico de drogas ou contra o patrimônio; e, em menor proporção, condenadas por
crimes dessa natureza – este é o perfil da maioria das mulheres em situação prisional
no Brasil, inclusive das grávidas e puérperas que estão encarceradas nas unidades
femininas (BRASIL, 2015, p. 15).

O perfil predominante de mulheres privadas de liberdade, aqui ocupantes da condição
de participantes da pesquisa em contato com pesquisadores que adentram seu espaço de
confinamento, para além de responder questões previamente estruturadas, manifestam
também a necessidade de extrapolar as opções de resposta. Dessa forma, as respostas são na

maioria das vezes complementadas por narrativas acerca da trajetória anterior ao cárcere,
diálogo por meio do qual emergem relatos de grandíssima magnitude social, ao passo que
longe de experiências singulares e aleatórias, expressam particularidades, universalmente
relacionadas e condicionadas por tendências materiais históricas. Nesse contexto, emerge uma
das principais limitações dos instrumentos de pesquisa fechados: a impossibilidade de
apreender os relatos desvelados por entre as respostas pré-determinadas dos questionários e
escalas.
A limitação não se se refere estritamente ao método quantitativo, que na ocasião dialoga
adequadamente com o objetivo de pesquisa posto, mas sim com a apreensão da realidade
social em suas múltiplas determinações, ao que Minayo (2014, p. 56) sintetiza pela seguinte
passagem: “As restrições quanto ao quantitativismo voltado para a interpretação de
informações sociais não se refere às técnicas que utiliza, uma vez que essas são instrumentos
de trabalho indispensáveis. Dirige-se ao reducionismo na avaliação da realidade social”.
Evitar o reducionismo na avaliação da realidade social, por sua vez suscita a
implicação ao contexto por parte do pesquisador, um relevante desafio em pesquisas no
campo da saúde e das ciências sociais e humanas. Tradicionalmente, o método científico é
baseado por pressupostos de neutralidade e objetividade em relação a um suposto objeto a ser
desvelado ao longo da investigação. Mediante tal premissa, é importante questionar se uma
postura firmada sob intransponível neutralidade, por parte de quem investiga, não pode
mistificar as múltiplas determinações do objeto que pretende investigar, de forma que através
de um contato meramente objetivo, revele somente sua aparência.
É justamente nessa linha tênue de pesquisador-participante, imersos no campo da
pesquisa, que a categoria da mediação desponta como categoria essencial no contexto da
pesquisa social. Prates (2003, p. 136) destaca a importância da etapa em campo em
consonância com as possibilidades que dela emergem: “é exatamente na etapa do processo do
campo que vamos ter o contato direto com as expressões das condições e do modo de vida dos
sujeitos, seja através da observação de sua atividade concreta, ou através das suas
representações sobre ela”.
O contato pesquisador-participante evoca a mediação, definida por Pontes (1997)
como uma categoria de natureza relacional que possui alto poder de dinamismo e articulação,
sendo responsável pelas moventes relações que se operam no interior de cada complexo
relativamente total e das articulações dinâmicas e contraditórias entre estas várias estruturas
sócio históricas. Assim, a essa categoria e sua subsequente compreensão, deve-se a

possibilidade de trabalhar na perspectiva de totalidade, extrapolando os limites impostos
metodologicamente.
No intuito de desvelar uma aparente objetividade, que por sua vez se demonstra
caótica no plano da faticidade, é essencial captar as mediações que conduzem à apreensão da
dinâmica oculta do objeto, revelando assim seus determinantes e determinações.
Transladando tal sentença ao contexto investigado, presume-se que, não obstante
compreender as situações imediatamente expressas pelas mulheres presas no ato da coleta de
dados, é essencial captar o conjunto de circunstâncias e determinações que culminaram na
situação presente. Portanto, a apreensão das mediações é o fio condutor para o
desmantelamento de um conhecimento parcial e mistificado relacionado ao objeto de análise,
contemplando-o em suas contradições e assim, em sua totalidade, ao que Marx (1983, p. 271)
complementa com o seguinte entendimento: “Toda ciência seria supérflua se a forma de
aparecimento e a essência das coisas coincidissem imediatamente”.
Posta a definição da categoria mediação e sua função operativa no campo de pesquisa,
evidencia-se o diário de campo, ou anotações de campo para Triviños (1990), como um
instrumento privilegiado para registro do movimento investigativo-crítico, decorrente do
processo de entrada em campo.
A entrada em campo reclama ao pesquisador não somente a categoria de mediação
como forma de apreensão do real, mas um movimento investigativo-crítico incitado por meio
da implicação dos pesquisadores em relação ao objeto de pesquisa, que pode ser manifestada
de acordo com (LÖWY, apud PONTES, 1997, p. 48):
[...] todo pensador necessariamente encontra-se em um ‘mirante’ ou ‘observatório’
cujo ponto mais alto é o mirante da classe proletária; — os limites estruturais do
horizonte não dependem da boa ou má vontade do observador [cientista social] mas
da altura e da posição em que se encontra; — o ‘mirante’ não oferece senão a
possibilidade objetiva de uma visão determinada da paisagem (grifos nossos).

Por intermédio do contato pesquisador-participante, confrontou-se a singularidade dos
relatos trazidos oralmente, que se particularizam por sistemas de mediação e que ainda, foram
adicionados ao plano da universalidade através de grandes determinações gerais, aferindo-se a
totalidade contraposta à autonomização das partes. Tal confronto só pôde realizar-se através
da implicação dos pesquisadores, que não partiram dos pressupostos da intransponível
neutralidade tradicionalmente postulada pelas Ciências Sociais, mas sim de uma investigaçãocrítica na qual se compreende, impreterivelmente, pertença à sociedade que se está
investigando.

Mesmo quando baseada em contrato deliberado de não intervenção, a interação entre
pesquisador e participante existe e produz interferências no processo investigativo. Dessa
forma, se pode inferir que toda a pesquisa de campo é participante, uma vez que, afastado dos
laboratórios e dos manuais, o investigador se depara com o inesperado, ainda que munido de
todo arcabouço teórico.
No tocante do encontro com o inesperado, o pesquisador identifica dilemas
metodológicos: os achados que extrapolam instrumentos pré-estruturados; o contato com
interlocutores “carregados” de informações e que fazem transbordar as categorias prédefinidas pelo pesquisador no âmbito acadêmico; a conexão entre elementos que só ficaram
nítidos em campo pelo contato com a dinâmica do objeto e, por fim, a mobilização
engendrada pelo contato entre participante e pesquisador, onde se confrontam as
singularidades e atuam os sistemas de mediação. Dessa maneira, destaca-se a relevância da
discussão do preâmbulo existente entre o planejamento metodológico da pesquisa e a entrada
em campo, além da implicação do pesquisador na dinâmica desse processo.
Considerando ainda a pesquisa originária deste relato, destacam-se as características
dos estabelecimentos prisionais, que por sua natureza reclamam um planejamento integrado
entre os pesquisadores e os dirigentes das casas prisionais, tanto para a obtenção de
informações específicas necessárias para a viabilização da participação das mulheres privadas
de liberdade, quanto para a organização da logística de acesso dos pesquisadores a esses
estabelecimentos.

III. METODOLOGIA
Este relato de experiência constitui-se por uma investigação-crítica dos pesquisadores
que participaram da coleta de dados da pesquisa Mulheres privadas de liberdade: contextos
de violências e necessidades decorrentes do uso de drogas. Por experiência toma-se aqui o
termo em sua literalidade, remetendo ao conhecimento ou aprendizado obtido através da
prática ou da vivência, bem como ao conhecimento apreendido através da imersão em campo.
Considerando a pesquisa anteriormente explicitada como ponto de origem da
experiência relatada, é relevante retomar a metodologia da qual foi constituída, com vistas a
atender seu objetivo geral e objetivos específicos. Assim, destaca-se que as entrevistas com as
mulheres privadas de liberdade foram realizadas por meio de questionários fechados e escalas
validadas, o que reclama consequentemente a utilização de estatística descritiva e inferencial

como método de análise, além da apuração das escalas que aferem a prevalência de
transtornos mentais e o uso de álcool e outras drogas por esse público. Agrega-se aqui a
compreensão de Minayo (2014), por intermédio da qual relata que a interação humana, sendo
a entrevista uma de suas formas, não configura simplesmente uma recolha de dados, mas
antes disso uma relação, na qual as informações fornecidas pelos entrevistados podem ser
profundamente afetadas pela natureza do encontro entre entrevistador e entrevistado.
Além dos instrumentos metodologicamente previstos, compreendeu-se durante o
planejamento para entrada em campo, a necessidade de utilização do diário de campo,
instrumento definido por Minayo (2014, p. 295) como “um caderninho de notas, em que o
investigador, dia por dia, vai anotando o que observa e que não é objeto de nenhuma
modalidade de entrevista”. Desta forma, o diário de campo objetiva registrar impressões,
resultados de conversas informais, manifestações dos entrevistados quanto aos pontos
investigados e todas outras contribuições que emanam do contato entre o pesquisador e o
participante e, que se constituem como dimensões do campo e poderão integrar
posteriormente a discussão dos dados. Minayo (2014, p. 295) adiciona ainda que “esse acervo
de impressões e notas sobre as diferenciações entre falas, comportamentos e relações que
podem tornar mais verdadeira a pesquisa de campo”. A partir da entrada no campo de
pesquisa, aqui correspondente ao ingresso nos estabelecimentos prisionais, é que os
pesquisadores implicados no processo extrapolaram os instrumentos metodológicos
vinculados aos objetivos, lançando mão do diário de campo como forma de registro
complementar.
Uma vez apreendidas as profusas dimensões presentes no contexto prisional feminino,
a categoria mediação tornou-se latente ao longo das aproximações sucessivas ao objeto para a
apreensão das dinâmicas contidas em tal contexto, de forma que os investigadores pudessem
apreender a realidade para além de sua aparência, aproximando-se de sua essência em uma
perspectiva de totalidade. Essa totalidade, apreendida pela presença dos pesquisadores em
campo foi tensionada por diversos fatores, tanto metodológicos quanto empíricos. Uma vez
registradas todas essas compreensões por meio de seus diários de campo, estas são aqui
discutidas e relatadas pela compreensão da relevância contida nessa experiência.
IV. A EXPERIÊNCIA EM CAMPO
Desde o princípio do projeto, o grupo de pesquisadores estruturou um núcleo
composto por professora, mestrandas e bolsistas diretamente ligadas ao desenvolvimento da

pesquisa e suas etapas operacionais, denominado por Núcleo Operante, cuja finalidade previa
uma movimentação integrada em prol da solução de eventuais percalços e da
operacionalização da coleta de dados, realizando reuniões ordinárias e convocando reuniões
extraordinárias sempre que necessário. Essa articulação se pôs necessária também pela
dificuldade no processo de diálogo com as unidades prisionais nas quais a coleta estava
prevista.
Em uma das reuniões extraordinárias que possuiu como mote o ingresso nas
instituições prisionais, aventou-se a possibilidade de realizar uma campanha prévia à entrada
em campo, com vistas a arrecadar materiais de higiene pessoal para as mulheres privadas de
liberdade. Essa proposição, do ponto de vista de seus objetivos, possuía uma dupla finalidade.
A primeira finalidade reconhece a ausência de recursos materiais básicos, fato decorrente da
confessa ausência do estado no ambiente prisional, posta a infraestrutura precária dos
estabelecimentos, a ausência de investimento em estrutura e manutenção, bem como a
execução adequada das políticas públicas específicas para as pessoas privadas de liberdade,
características comuns ao que Wacquant (2011) denomina de “Estado Penal6”.
A segunda finalidade emergiu como estratégia de interação com as mulheres em
privação de liberdade, buscando prover a ruptura do suposto distanciamento entre
pesquisadores e participantes, além de mobilizar a participação. Esse entendimento se afasta
da posição radical da sociologia, na qual a pesquisa é apenas uma manifestação e reprodução
do poder, reconhecimento assim a dissimetria entre entrevistador e participante e a assumindo
criticamente ao longo do processo de construção do saber, ao que Minayo (2014, p. 212)
complementa:
É preciso, no entanto, colocar com mais clareza para si mesmo o sentido das
investigações, sobretudo os pesquisadores da área da saúde, voltando-as para a
solução de problemas da população. Igualmente, é preciso enfatizar os meios e
propostas, a partir dos quais as informações dadas, as situações criadas e os lastros
de aliança reflitam interesses dos entrevistados também.

Ao longo do trabalho em campo, a estratégia adotada se demonstrou profícua quanto
ao seu primeiro objetivo, posto que a realidade concreta dessas mulheres reconhecidamente
demanda amparo material. Contudo, o distanciamento aventado como possível durante o
planejamento, foi preterido por aspectos anteriormente latentes, como a relação ética
decorrente da implicação por parte dos pesquisadores, fruto de largos debates e estudos sobre
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Wacquant (2011) designa por intermédio do termo “Estado Penal” um modelo de atuação do Estado voltado à
criminalização da pobreza e, consequentemente, o encarceramento em massa. Tendo como princípios a
supressão do Estado social e o fortalecimento e glorificação do Estado Penal”.

a realidade prisional que precederam a entrada nos estabelecimentos, bem como a posição dos
mesmos em relação à defesa intransigente dos direitos humanos.
Conforme anteriormente explicitado, a proposição da mediação entre o planejamento
metodológico da pesquisa e a entrada em campo não possui o intuito de apreender a aparência
imediata e tomá-la pelo todo: ao contrário, se traduz no exercício de desvendar a aparência em
face do todo. Dada a profusa dinâmica do contexto de aprisionamento feminino, faz-se
necessário elencar elementos que constituem a aparência iminente que se revela aos que não
estão submetidos a esse contexto. Violência, loucura, perigo, superlotação e alienação
constituem elementos corriqueiramente relacionados à situação das pessoas privadas de
liberdade, de forma que aquele que investiga esse contexto é conclamado à sua verificação e
validação, com a finalidade de articular respostas a esses problemas. Pondera-se ainda que a
própria estratégia da equipe de pesquisadores, utilizando-se de materiais de higiene em
contrapartida à participação da pesquisa, já se constituía em uma resposta ao esperado,
depreendendo-se que a participação das mulheres em situação de privação de liberdade
demandava contrapartida. O inesperado, manifesto em campo, evidencia a potência de uma
investigação-crítica, bem como a autorreflexão do pesquisador.
O relacional pesquisador-participante, quando esse pesquisador está imbuído de uma
perspectiva crítica, demanda que estratégias metodológicas possam ser readequadas de forma
a adequarem-se a realidade dinâmica apresentada, validando esse participante enquanto
sujeito, em contraposição à noção de objeto, uma vez que a vivência desses é considerada tão
valiosa quanto os protocolos produzidos a partir de uma sólida fundamentação teórica.
A noção de campo, entendido de forma simplista, como o local onde dados são
coletados através de métodos rígidos e técnicas bem delineadas é concomitantemente
questionada: esse campo constitui o ambiente onde existe a reprodução da vida social, em que
se inclui esse participante, na qual ele está implicado.
A noção de campo, no contexto das mulheres privadas de liberdade, entendida de
forma objetivada, compreende a violência, loucura, perigo, superlotação e alienação.
Entretanto, é importante avaliar quais dinâmicas estão contidas nessas categorias. Zaffaroni
(2007) elucida a construção genérica socialmente validada sobre as mulheres privadas de
liberdade, sobre a qual discorre que a compreensão de “inimigo” decorre de uma construção
social e política que há séculos alimenta a repressão e legitima a violência do sistema penal. A
condição de “inimiga”, historicamente, já foi imposta a diferentes figuras de mulheres, tidas
como más e perigosas e que já ocuparam o lugar de bruxa, feiticeira, prostituta,

intelectualmente prejudicadas, as que negaram a natureza materna ou opostas aos símbolos de
delicadeza, pureza e fidelidade.
Atravessando a noção simplista de campo e a própria noção simplista da singularidade
dessas mulheres custodiadas pelo estado, apreendeu-se através do campo de mediações as
dinâmicas imanentes da realidade ali expressa. Tal apreensão, resultado de uma investigaçãocrítica, teve como seu motor a implicação dos pesquisadores no próprio campo. Essa
implicação, que consiste em um exercício crítico do pesquisador sobre o jogo interacional em
que se encontra envolvido durante a sua permanência na pesquisa de campo, ao longo do
processo de investigação, suscita as seguintes questões: (1) é possível imergir em campo, e
sair ileso do jogo que produzido pela intersubjetividade? (2) é possível, dado o jogo
interacional, que a metodologia prévia à entrada nesse campo permaneça intacta?
A travessia para além da aparência simplista tanto de campo, quanto de singularidade
das mulheres privadas de liberdade foi tangenciada pela implicação dos pesquisadores que,
através do contato com essas mulheres, atravessaram os estereótipos da condição de inimiga,
da figura de mulheres más e perigosas, que já foi a feiticeira, a prostituta, as “pouco”
inteligentes, as que negaram a natureza materna ou opostas aos símbolos de delicadeza,
pureza e fidelidade (ZAFFARONI, 2007) para ir ao encontro da dinâmica interna que
constitui a essência do contexto das mulheres privadas de liberdade.
Para além de uma adesão formal à pesquisa em decorrência da necessidade por
materiais de higiene, as participantes compareceram curiosas e questionadoras, verbalizando
frases como: “Quem são vocês? [...]” e “Pra que serve esse estudo? [...]”, comuns no
contato inicial. Ao longo do percurso da entrevista guiada por instrumento fechado contendo
questionamentos relacionados ao seu perfil socioeconômico e demográfico, sua relação com
álcool e outras drogas e, também sobre as possíveis violências que essas pudessem ter sofrido
ao longo da vida, os itens fechados foram paulatinamente extrapolados, de forma a estabelecer
um contato que abortou os pressupostos de neutralidade científica e objetividade: ali estavam
dois humanos postos em diálogo, coincidindo em um mesmo plano de tempo e espaço, em um
mesmo ponto histórico.
Da coexistência pesquisador-participante foi desmantelada não só a aparência
simplista da singularidade das mulheres participantes, mas também foram apreendidas
inúmeras particularidades inerentes ao contexto, verbalizadas como: “[...] gostaria de ficar
conversando contigo até o final do dia”; “[...] você parece tanto com a minha filha”; “[...] é
muito bom conversar com alguém como tô conversando contigo”; “[...] tua mãe deve ficar
orgulhosa de ter uma filha que nem você”; “[...] que deus te abençoe”, “[...] muito obrigada.

Tchau” e “[...] foi um prazer enorme te conhecer”. Essas frases, verbalizadas no
“fechamento” da entrevista, elucidam não somente a quebra da aparência socialmente préconcebida em relação àqueles que cumprem pena privativa de liberdade, como também
quebram a própria noção anterior por parte do grupo de pesquisadores, que acreditavam que o
acesso a essas mulheres seria facilitado por intermédio de uma troca material.
Expressos os relatos de fechamento das entrevistas, depreende-se a relação constituída
entre pesquisador e participante ao longo das imersões em campo, revelando também
particularidades do próprio campo: além de uma carência de materiais de higiene - articulada
não apenas por uma política social particularizada nas instituições visitadas, mas também
articulada à tendência histórica do “Estado Penal” - afere-se ainda a inócua relação constituída
entre os trabalhadores dessas instituições e as pessoas privadas de liberdade. Depreende-se
que tal relação se constitua pela própria característica do “Estado Penal” e da noção de
singularidade socialmente aceita em relação a esse público, reproduzida também pelos
trabalhadores das instituições e implicando na realidade do campo.
Nas penitenciárias visitadas, as mulheres privadas de liberdade chamam as agentes
penitenciárias não por seus nomes, mas por “donas”, demarcando o binômio equipe-dirigente
e internados (GOFFMAN, 2015), binômio necessariamente atravessado por relações de poder
bastante demarcadas e estruturantes da vida social dentro da totalidade analisada. Assim, o
contato entre as donas e as mulheres privadas de liberdade constitui-se numa relação
demarcada pelo controle, ainda que o discurso racional expresso pelas instituições penais seja
o de ressocialização dos indivíduos custodiados pelo Estado. Os pesquisadores que adentram
nesse contexto possuem duas possibilidades: reproduzir as relações de controle instituídas
através de uma prática baseada na neutralidade, ou imbuir-se de uma práxis que busca
aproximar-se da totalidade ali inscrita, para além da aparência do fenômeno. Conforme define
Kosik (2010, p. 15):
O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum
da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na
consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural,
constitui o mundo da pseudoconcreticidade.

O mesmo Kosik (2010) vem elucidar da práxis, que é algo incomensuravelmente
importante, que a unidade de teoria e prática tem o valor de postulado supremo. Portanto,
explicita-se o fundamento da crítica ao longo da investigação, de maneira que os dois
movimentos sejam inseparáveis: violência, loucura, perigo, superlotação e alienação são
elementos produzidos pelas pessoas privadas de liberdade, ou estão articuladas a uma

tendência histórica, particularizada por essas instituições de controle? Alheio a essa práxis, o
investigador incorre na leitura da autonomização das partes em face da totalidade.
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a experiência decorrente da entrada em campo, destaca-se centralmente
a necessidade da adoção de uma postura crítica frente à investigação proposta, posto que
mesmo munido de instrumentos metodológicos limitados do ponto de vista da captação de
dados, a perspectiva crítica por si só constitui-se como elemento possível para apreensão das
múltiplas determinações presentes. Para além da simplista concepção de coleta de dados em
campo, uma imersão munida da perspectiva crítica, permite o encontro com o inesperado e a
apreensão de suas dinâmicas, de forma a aproximar-se da totalidade do contexto em que está
imerso seu “objeto de pesquisa”.
O pesquisador que identifica seus próprios dilemas metodológicos, bem como a
mobilização engendrada pelo contato entre pesquisador e participante, no qual se confrontam
as singularidades e atuam os sistemas de mediação, reconhece a relevância de sua própria
implicação e da implicação do participante com quem interage. Assim, é da sua própria
implicação, e da validação da implicação do outro na produção da sua própria vida social, que
o pesquisador se torna capaz de vislumbrar a totalidade, privilegiando não a autonomização
das partes, mas sim sua articulação em totalidade.
Este estudo não pretende pormenorizar pesquisas quantitativas e/ou métodos de
pesquisas fechados, mas sim destacar a postura do pesquisador em relação ao campo,
principalmente em relação aos participantes envolvidos no estudo, de maneira que não
privilegie o método academicamente pré-estabelecido face ao próprio articulador da vida
social que investiga.
O relato de experiência aqui apresentado formata-se em um convite à experiência do
olhar sobre a totalidade, que além de contemplar os dados extraídos através de métodos
fechados, pode (e deve) contemplar também o contato pesquisador-participante que extrapola
a rigidez delineada no interior dos laboratórios.
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