
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

632 

 

Quem são os 8%? Reflexões acerca dos imaginários sociodiscursivos  

sobre as mulheres encarceradas no Brasil1 

Carla Ramalho Procópio2 

 
RESUMO: As mulheres representam cerca de 8% da população prisional, com a taxa de 
encarceramento que mais cresce no país. A partir do conceito de imaginários sociodiscursivos 
de Charaudeau (2006), busca-se identificar quais sentidos presentes no discurso televisivo 
(TV Globo) constroem as representações sobre essas sujeitas. Em nossa investigação, 
encontramos 63 resultados que apresentam a formação de três representações tipificadas que 
fazem parte do imaginário discursivo sobre esse grupo. 
 

INTRODUÇÃO 

Considerando um contexto em que mais de 90% dos encarcerados são homens e que 64%3 da 

população prisional é negra, poderíamos concluir que os discursos e representações que se 

constroem e se reproduzem na mídia a partir de reportagens, filmes, telenovelas e séries de 

TV, partem de uma realidade concreta em que os sujeitos masculinos e negros são o retrato do 

cárcere no país. No entanto, tais obviedades presentes nos esquemas de representação 

terminam por eclipsar a noção de que a existência de um perfil específico da população 

carcerária (em sua maioria pessoas pobres, negras, jovens e com baixa escolaridade) não 

significa serem essas características causas do delito, mas sim, marcadores sociais que, na 

prática, operam como critérios para a criminalização. Do mesmo modo, é a partir de uma 

busca pela complexificação das representações acerca do cárcere que esse estudo se 

desenvolve, considerando as mulheres encarceradas como objeto de análise. A partir do 

conceito de imaginários discursivos de Charaudeau (2019), que nos auxilia a pensar os 

sentidos que circulam e são atribuídos a determinados grupos no contexto das relações sociais 

e de determinados sistemas de valores e crenças, objetivamos identificar como essas sujeitas 

são representadas pelo discurso televisivo da TV Globo, a partir de um mapeamento no portal 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, Representação e Discursos Narrativos, no VIII Seminário Internacional 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PPGMC/UFF. E-mail: carlaramalhop@gmail.com  
3 Dados disponíveis em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-
encarcerados-maioria-no-regime-fechado 
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Globoplay, que funciona como um diretório dos conteúdos audiovisuais da emissora. Ao 

utilizar a análise do discurso como teoria crítica e também como recurso metodológico, 

identificamos a aparição de três padrões de representação que constantemente se repetiam nos 

conteúdos audiovisuais. Nossa análise partiu de um mapeamento inicial por palavras-chave 

ligadas as mulheres encarceradas, no qual foram encontrados 63 resultados que abordavam as 

sujeitas em privação de liberdade - em contraste com 636 conteúdos voltados aos homens 

encarcerados. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Com a terceira maior população carcerária do mundo, em que mais de 7734 mil pessoas estão 

em privação de liberdade, a violência no Brasil é marcada na vivência cotidiana, perpassando 

as dinâmicas materiais e simbólicas, afetando diretamente as relações sociais. No centro dessa 

dinâmica observamos a mídia como espaço de disputa de sentidos e visibilidade, fornecendo 

materialidade para reforçar ou construir significados a partir de seus discursos, tecendo e 

acionando os imaginários. Para Charaudeau (2019), os imaginários são constituídos de 

representações sociais, fenômenos que se relacionam com nosso modo de entender e 

interpretar o mundo a partir de um sistema partilhado de significações. Assim, para o autor, as 

representações se constituem a partir de dois campos distintos de saberes: o de crença e o de 

conhecimento, que se relacionam com a dimensão das experiências e daquilo que é 

previamente apreendido. “Os saberes de conhecimento e de crenças constroem-se, pois, no 

interior desse processo de representações, mas a fronteira entre eles é difícil de determinar” 

(CHARAUDEAU, 2019, p.47), especialmente pelos contornos específicos que os efeitos 

interpretativos dos discursos da informação proporcionam.  

Nesse contexto, entendemos que grande parcela da população conhece o espaço das prisões e 

as pessoas que nela vivem por um ambiente definido pelo autor como espaço interdiscursivo 

(envolvendo as disputas discursivas da crença e do conhecimento), marcados pelo discurso 

midiático. Assim, seja pelo uso do discurso através de imagens, textos e sons que acionam o 

terreno das representações e constroem os imaginários, a TV se insere nessa dinâmica 

                                                 
4 Dados referentes ao último relatório divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Disponível 
em: http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias 
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fornecendo dinâmicas de legitimação e disseminação de sentidos sobre as mulheres 

encarceradas, grupo que enfrenta uma série de vulnerabilidades no espaço da prisão. 

Destacamos ainda que, participando dessa disseminação de imagens e significados em um 

espaço legitimado socialmente para a construção/disseminação das informações, está o 

Jornalismo, presente nos lares não só como transmissor, mas como mediador e construtor da 

realidade na qual vivemos (LIPPMAN, 1922).  Assim, seja pelo uso do discurso através de 

imagens, textos e sons que acionam o terreno dos imaginários e estereótipos, o jornalismo 

participa de uma inter-relação com tais representações sociais, pois ao mesmo tempo que 

auxilia cotidianamente na sua construção a partir das interações e do contato com o mundo 

objetivo, as utiliza para a construção de seus discursos (MOSCOVICI, 2015). Assim, 

entendemos que os sentidos que circulam a partir das representações midiáticas das mulheres 

encarceradas terminam por reforçar um sistema de valores que atribui determinados sentidos a 

essas sujeitas. Esse processo, como ressalta Charaudeau (2019) também movimenta as 

relações em torno dos sujeitos representados, uma vez que também regulam as práticas 

sociais. “Estas apontam não apenas para os imaginários de referência dos comportamentos (o 

que se deveria ou não fazer), mas também para os imaginários de justificativa desses 

comportamentos (se é do bem ou do mal) ” (CHARAUDEAU, 2019, p.46). 

Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen)5, órgão ligado ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, em 2019, dentre os mais de 773 mil encarcerados no país, apenas 

8% são mulheres. Contudo, entre 2006 e 2014, a população feminina nos presídios aumentou 

em 567,4% - quase 350% a mais que a média de aumento da população masculina (que foi 

220% no mesmo período). Em 2019, esses números voltaram a crescer, colocando o Brasil no 

quarto lugar do ranking de encarceramento feminino, superando a Tailândia (41.119) e 

ficando atrás somente dos Estados Unidos (211.870), China (107.131) e Rússia (48.478). 

Entre as mulheres encarceradas, a metade tem entre 18 e 29 anos e 62% são negras. Para 

Borges (2019), a partir de sua reflexão sobre o encarceramento em massa no Brasil, o tráfico 

de drogas e roubo são a maioria dos atos infracionais no caso das mulheres, mas os 

argumentos apresentados não diferem: “vulnerabilidades sociais, necessidade de sustento dos 

                                                 
5 Dados referentes ao último relatório divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Disponível 
em: http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias 
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filhos e da família, desestruturação familiar, violência e abuso doméstico-sexual." (BORGES, 

2019, p.19) 

Apesar do problema anunciado pelas estatísticas, partir de uma investigação inicial, 

identificamos que essas sujeitas não fazem parte da maior parte do noticiário que apresenta as 

problemáticas do cárcere, ou aparecem reproduzindo os mesmos contextos e vulnerabilidades 

que o grupo masculino. No entanto, nosso esforço nesse trabalho, assim como propõe Borges 

(2019) é “levar em conta o Patriarcado como estrutura que determinou essas diferenciações 

tanto no encarceramento como, até mesmo, na definição do que seria crime para ambos. ” 

(BORGES, 2019, p. 93).  

Dentre as contribuições da escola francesa da Análise do Discurso, está a localização da 

linguagem nas interações sociais como elemento dinâmico, participativo, olhando para sua 

interação na sociedade como elemento capaz de movimentar relações e estruturas, justamente 

por enxergar os conflitos do simbólico com o político a partir de sentidos produzidos e 

compartilhados (PÊCHEUX, 2012). Dessa forma, entender como acontece a produção de 

discursos e de que forma seus sentidos e significados são construídos fazem parte do 

entendimento dos jogos de poder e das forças que estruturam nossa sociedade, a partir dos 

sujeitos que falam (ou silenciam) e dos lugares nos quais e para os quais se dirigem. 

 

METODOLOGIA 

 Por meio da delimitação que faz Charaudeau (2006), o discurso não pode ser entendido 

unicamente como expressão verbal da linguagem, tampouco como texto, pois mesmo ela 

(linguagem) sendo dominante no conjunto das manifestações, corresponde a um conjunto 

estruturado de signos, que agem de forma conjunta na manifestação, compondo o que o autor 

nomina de “encenação do ato de linguagem”. A Análise do Discurso nos permite, portanto, 

compreender a produção de significações em uma sociedade, bem como os efeitos de sentido 

produzidos a partir do caráter interativo da linguagem e do discurso, o qual torna-se o seu 

próprio objeto. Além disso, a partir de reflexões sobre a “máquina midiática e seus três 

lugares de construção de sentido” (CHARAUDEAU, 2019) apresentada pelo autor, é possível 

identificar os projetos de fala que se concretizam por meio dos sujeitos que discursivamente 

se constroem, tendo as interações sociais como uma perspectiva importante para o 

entendimento do discurso.  
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Utilizando a Análise do Discurso (AD) como forma de conhecimento basilar para nossa 

reflexão, reconhecemos as produções de sentido do discurso midiático a partir do estudo dos 

sujeitos que falam, dos sentidos que mobilizam e os significados e contextos que essas 

escolhas acionam. Assim, para a realização deste trabalho, partimos de um mapeamento de 

conteúdo audiovisual da emissora mais assistida pelos brasileiros no último ano, a TV Globo6. 

A busca foi realizada no portal oficial de conteúdos audiovisuais da emissora, o GloboPlay, 

com a palavra-chave “presidiária” (sem restrições de data), que resultou em 63 conteúdos 

variados (contra 636 encontrados a partir da palavra “presidiário”, seguindo os mesmos 

critérios de busca). A partir desse número, realizou-se a análise de conteúdo das reportagens 

buscando agrupá-las ou separá-las por categorias temáticas a partir de seus enunciados, 

posteriormente analisados a partir da análise do discurso, e alocados em três grupos temáticos 

de representações: (1) a perspectiva utilitarista da população carcerária; (2) a performance do 

feminino na prisão e (3) a sexualidade como condição principal do corpo feminino. 

 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados indicam que as mulheres encarceradas, apesar de aparecerem na 

plataforma Globoplay em um número nove vezes menor que os homens em privação de 

liberdade, são frequentemente representadas a partir de angulações tipificadas, que se repetem 

em diversos conteúdos, de formatos distintos. A partir do mapeamento, em uma análise 

qualitativa dos resultados utilizando a metodologia da Análise do Discurso proposta por 

Bardin (2011), identificamos três tipos de representações construídas a partir de reportagens, 

telenovelas, programas de humor e de TV que constroem o discurso televisivo sobre esse 

grupo, fornecendo materialidade para os imaginários sociodiscursivos. São eles: (1) a 

perspectiva utilitarista da população carcerária; (2) a performance do feminino na prisão e (3) 

a sexualidade como condição principal do corpo feminino. 

 

1. A perspectiva utilitarista da população carcerária 

A partir de reportagens como: “Máscaras feitas por presidiárias de patos vão ser distribuídas 

em penitenciárias do Sertão”; “Presidiárias do Amapá usam o trabalho e a leitura para reduzir 

                                                 
6 Pesquisa Kantar Ibope. Dados disponíveis em: https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-rankings/ 
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penas”; “Projeto de igreja ensina profissão a presidiárias”; “Presidiárias superam dificuldades 

e buscam emprego e estudo em detenções do Ceará”; “Presidiárias ganham oportunidade de 

mostrar o trabalho desenvolvido na cadeia”; “Trabalho ajuda na recuperação de presidiárias”; 

“Presidiárias produzem peças em troca de redução de pena”, dentre outras que tocam de 

forma indireta na experiência do trabalho como algo fundamental às mulheres em privação de 

liberdade, ressaltamos a compreensão reforçada pelo discurso midiático de que é pela via do 

trabalho que as pessoas em privação de liberdade poderiam “tornarem-se úteis”, uma vez que 

a prisão é frequentemente vista apenas como uma instituição que abriga sujeitos indesejados, 

que não colaboram mais para o funcionamento social. No entanto, o que parece se revelar 

nesse desejo expresso pela população para que os presidiários do Brasil trabalhem em seu 

tempo na prisão, é um desejo de punição. Para Foucault (2019), o desejo de que “sejam 

reservados aos detentos os trabalhos mais duros e mais perigosos” (FOUCAULT, 2019, p. 

281) é uma tática múltipla, de modo a tornar a população carcerária útil por meio da noção de 

que seria preciso discipliná-los por meio do trabalho. Para o autor, as campanhas dos jornais 

populares contra “o conforto das prisões” auxilia nessas dinâmicas que colocam o trabalho 

como condição fundamental para a penalização. Nesse sentido, apesar das atividades 

realizadas nos presídios possibilitarem o cumprimento de uma pena menos dolorosa para 

alguns, os conteúdos midiáticos e sobretudo as matérias jornalísticas que endossam o trabalho 

como principal (ou única) via de transformação da população carcerária acabam por reforçar 

uma perspectiva utilitarista dessa população. Na prática, esse tipo de representação acaba 

relevando uma estranha harmonia entre o mundo dentro das grades e aquele que permanece 

fora delas, quase como se fossemos apresentados a uma solução típica do capitalismo: a do 

trabalho como o salvador e principal fator motivador para as vivências individuais. 

 

2. A performance do feminino na prisão 

Ao refletir sobre as imagens de controle que direcionam os mecanismos de dominação às 

mulheres afro-americanas, Collins (2019) pontua que, apesar das transformações sociais ao 

longo dos anos, uma compreensão hegemônica se consolidou acerca da experiência de “ser 

mulher”. 

De acordo com o culto da verdadeira condição de mulher, associado ao ideal 
tradicional de família, as mulheres “de verdade” tinham quatro virtudes 
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fundamentais: piedade, pureza, submissão e domesticidade. As mulheres 
brancas das classes abastadas e da classe média emergente eram encorajadas 
a aspirar essas virtudes. (COLLINS, 2019, s/n) 

A partir do avanço de alguns direitos e de renegociações de sentido feitas a partir desses 

valores pré-estabelecidos, sobretudo pela participação e mobilização política de movimentos 

sociais, especialmente os feministas, observamos como ainda permanecem marcadas as 

características atribuídas às sujeitas que funcionam para legitimá-las como mulheres. Como 

exemplo, observamos a vaidade, a maternagem como afirmação do feminino e a rivalidade 

feminina como elementos frequentemente acionadas nos discursos sobre as mulheres 

encarceradas. Matérias como:  “Presidiária pula muro de presídio e foge com roupa de outra 

presidiária”; “Detentas postam fotos sensuais na internet de dentro de presídio feminino”; 

“Presidiária é solta em Joinville para poder cuidar filha”; “Presidiárias ficam irritadas com 

suposta suspensão de visitas”; “Mães presidiárias relatam história vivida longe dos filhos”; 

acionam sentidos que marcam a experiência de ser mulher na prisão. Apesar da população 

carcerária abrigar as mais diversas sujeitas no que diz respeito à sexualidade e a atributos da 

identidade de gênero, continuam obtendo legitimidade a partir de uma performance da 

feminilidade nos moldes legitimados socialmente. 

 

3.  A mulher presa como personagem  

Nos 17 resultados encontrados em que os conteúdos não se tratavam de reportagens ou 

matérias jornalísticas, foi possível identificar uma determinada “caricaturização” da mulher 

presa, que reduzem a experiência do encarceramento a situações superficiais atribuídas às 

relações femininas. Nos conteúdos como “Sandra Helena sente saudades de seus tempos de 

glamour”; “Relembre visual de Cláudia Raia como presidiária na TV”; “Colega de cela diz 

que as presidiárias têm interesse em Vitória”; entre outras que abordam indiretamente o tema, 

percebemos que as figuras femininas são frequentemente tratadas como aquelas que só se 

preocupam com a vaidade ou a sexualidade, reproduzindo valores que frequentemente 

funcionam como formas de limitar as experiências de ser mulher na sociedade. A matéria 

“Ofélia confunde paraíba com RS e acusa Lucicreide de ser ex-presidiária” chama a atenção 

de forma particular por também acionar estereótipos relacionados a naturalidade dos sujeitos, 

nesse caso, entre o estado da Paraíba e do Rio Grande do Sul e a condição de ex-presidiária, 

marcada de forma negativa na sociedade brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No Brasil, a relação do que é ofertado na programação televisiva possui consequências muitas 

vezes difíceis de serem mensuradas na vida cotidiana. Nessa rede invisível, os conteúdos se 

transformam no imaginário popular, se colando e descolando de preconceitos e interpretações, 

além de reforçarem e modificarem determinadas práticas culturais. Integrante dessa dinâmica 

de produção de sentidos a partir da televisão está o telejornalismo, que a partir de 

características ligadas à sua mediação socializadora e função social, integra a vida das pessoas 

de forma particular, representando um espaço de desvelamento de conflitos e contradições por 

meio de um discurso que impõe a imagem e a informação como a própria realidade, 

fornecendo materialidade para questões que, por vezes, se apresentam eclipsadas no 

cotidiano, como no caso das temáticas envolvendo o cárcere e as sujeitas em privação de 

liberdade. 
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