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Resumo 

 

Esta pesquisa busca investigar os significados de ter um relacionamento afetivo 

com um homem preso e de conceber um filho dentro do Presídio Central de Porto 

Alegre (PCPA). A partir das lentes dos estudos de gênero, o objetivo é compreender as 

motivações e os significados atribuídos à experiência de conceber um filho com um 

homem encarcerado. Estão sendo investigados os impactos sociais de ter um 

companheiro encarcerado, os papéis desempenhados pelas mulheres no cotidiano do 

cárcere e as redes de apoio sociais percebidas por elas. Trata-se de um estudo 

qualitativo e a coleta de dados aconteceu de janeiro a abril de 2014. Foram realizadas 

nove entrevistas semi-estruturadas com mulheres que conceberam filhos com 

companheiros presos no PCPA. 

 Os resultados parciais apontam para a ausência de uma rede de apoio formal, 

tanto para os presos quanto para as participantes. A maioria delas descreve os abusos 

vividos no tratamento que recebem na instituição, como a arbitrariedade de algumas 

normas da prisão e a humilhação sofrida durante a revista íntima. Quanto às motivações 

para estabelecerem um relacionamento afetivo com um homem preso, a maioria aponta 

os sentimentos de amor e de fidelidade. Contudo, cada uma das participantes atribui 

As questões das entrevistas versam sobre o 

relacionamento destas mulheres com seus companheiros encarcerados, a concepção de 

filhos no cárcere, o cotidiano vivenciado por elas na prisão, as mudanças na vida 

familiar após o encarceramento do companheiro e à percepção das mulheres acerca das 

redes de apoio social. Atualmente, está sendo realizada a etapa de transcrição e de 

categorização dos dados. Após, será realizada a análise dos mesmos, através da Análise 

Crítica do Discurso, que objetiva entender de que forma as produções discursivas 

refletem relações sociais de poder. 



significados próprios para a concepção de um filho com o companheiro preso. A análise 

inicial dos dados corrobora aspectos apontados pela teoria, como a expectativa social de 

manutenção dos vínculos afetivos por parte das mulheres e a subjugação vivida por elas 

ao acompanharem seus homens presos. Com os resultados da pesquisa objetiva-se 

contribuir para o planejamento de ações que visem à melhoria da qualidade dos serviços 

prestados aos familiares de presos na instituição prisional.  
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