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RESUMO

A seguinte pesquisa busca um estudo exploratório acerca das mulheres de presidiários, tais como se dá as relações conjugais e suas 
representações sociais, pautadas sobre os teóricos Bauman (2003, 2004) e Moscovici (1978), contextualizando as correlações existentes entre 
gênero, afetividade e pré-julgamento social, discorrendo as inconstâncias emocionais no aguardo ao fim da pena e a esperança da constituição de 
uma família. Ademais, compreendem-se as motivações intrínsecas dos seus laços afetivos aos apenados, filhos e familiares, abordando as suas 
vivências e experiências sociais, as quais refletem a sua identidade e subjetividade, e assim, estabelecem uma linha de temporalidade e 
causalidade entre o primeiro contato, a rotina das visitas íntimas e a formação de uma relação conjugal, mediando a trajetória individual e 
profissional feminina.  Analisamos no presente projeto as possíveis motivações que levam mulheres a iniciar e/ou manter relações estáveis que, 
diferentemente da normalidade, seus parceiros estão sob liberdade privada. Bem como averiguamos quais são os sentimentos e quais prejuízos 
decorrentes do cárcere para essa união, principalmente no que configura a manutenção de dois fatores emocionais nas relações conjugais: o 
amor e o medo. As metodologias utilizadas foram as entrevistas semi-estruturadas, elaboradas com base nos objetivos da pesquisa, sendo que a 
análise de conteúdo das entrevistas se deu brevemente pela revisão e seleção de um grupo de respostas, com enfoque comparativo, objetivando 
compreender as motivações intrínsecas que levam uma mulher a se manter num relacionamento com um presidiário, tal como se deu o seu 
envolvimento e a sua permanência, salientando uma busca pelo diferencial de respostas dessas mulheres. A pesquisa foi realizada com 10 
mulheres com idades de 37 a 59 anos ( M=47 anos) que possuem um relacionamento estável ou são casadas com presidiários, durante o horário 
de visita no complexo penitenciário, a qual 50% admite que já repensaram o relacionamento e que já passaram ou ainda passam por dificuldades 
referente ao relacionamento, enquanto 50% garantem que nunca repensaram e que não encontraram nenhuma dificuldade para se manter no 
relacionamento. Essas mulheres são julgadas e desassistidas pela sociedade no todo, que de fato, ignora essa realidade, buscando estratégias 
para constituição de uma família nos moldes sociais vigentes. A maioria expressa o amor, ora como uma dor, ora como uma representação de 
luta e resistência, como um sentimento emblemático e não idealizador, que reforça a luta diária e a imposição do querer feminino, categorizando 
uma ressignificação de suas representações sociais.
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