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Resumo 
 
O TV Cela é programa produzido por mulheres aprisionadas na cadeia pública de 

Votorantim. Uma equipe pioneira se interessou em problematizar o cotidiano das 

presas, criando e implementando um programa midiático que permite que as 

encarceradas estabeleçam contato com o universo exterior ao cárcere, um espaço 

social que as presas têm para manifestar seu discurso, dar voz a quem não a tem, 

promovendo inclusão pela comunicação. Foi feito estudo de recepção do TV Cela 

foi exibido no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, (Ex-Penitenciária Industrial 

Estevão Pinto PIEP). A pesquisa analisou como trinta e uma presas, a partir da 

representação veiculada no programa, identificam essa representação como parte 

do seu universo.  As mulheres que produzem o TV Cela manifestam suas 

prioridades, definem matérias e cobrem assuntos de seus interesses. Assim, a 

proposta foi verificar se o olhar das presas mineiras encontra consonância com a 

representação apresentada pelas presas paulistas e se o que é colocado pelas 

presas paulistas faz sentido para as presas da PIEP ou não.   

 

 



 

 
Objetivos 
 
O objetivo geral consistiu em observar, principalmente, os efeitos relacionados aos 

conteúdos veiculados nos Programas TV Cela e como presas da PIEP, de Belo 

Horizonte, processariam sua recepção, identificando como gostariam de se ver 

representadas. Os objetivos secundários foram perceber como trinta e uma presas 

da PIEP de Belo Horizonte gostariam de ser vistas, de se fazer representar e 

como gostariam de expressar seu universo, analisar seus processos discursivos 

produzidos e buscar identificar as necessidades de suas manifestações cidadãs, 

além de identificar sua necessidade de voz por meio de algum canal de mídia. 

 

Caracterização do Estudo 
 
Foi observado se as presas mineiras se reconheceram nos conteúdos veiculados 

nos Programas TV CELA. Também foi realizada pesquisa bibliográfica e pesquisa 

de recepção. Para Travancas (2005), há muitas maneiras de se fazer pesquisa no 

âmbito das ciências sociais e humanas. Essa pesquisa utilizou-se como método 

qualitativo para coleta de dados a realização de grupos de discussão. 

 

Os dados da recepção do programa foram coletados durante os contatos com o 

locus da pesquisa e após a exibição dos programas, em conversas com o grupo 

de audiência. Foram feitas sessões grupais de discussão centralizando o TV Cela. 

Moscovici (2000, p. 88) observa que “as palavras são importantes, pois 

respondem por tudo o que acontece em cada esfera possível de realidade”. Dessa 

maneira, o intuito de conversar com as presas foi ouvir e apreender o que tinham 

para falar do programa. As conversas no grupo de discussão não foram totalmente 

estruturadas, contaram com roteiro composto por perguntas abertas e sem 

estruturação rígida para permitir que as presas discorressem com maior liberdade 



 

sobre o programa. “Para aproveitar as oportunidades que o campo oferece, a 

escuta dos grupos foi combinada com certa flexibilidade do pesquisador” (ALAMI, 

2012, p.89). 

 

O roteiro apresentou perguntas relativas à visão das entrevistadas sobre o que 

acharam, como viram a iniciativa do projeto TV Cela, o que gostaram, o que não 

gostaram, os porquês, o que chamou mais sua atenção. Ao final, foi perguntado 

se fosse para fazer algo semelhante dentro do PIEP, o que cada uma achava que 

um programa deste tipo representaria e quem elas gostariam de entrevistar. As 

discussões foram gravadas, transcritas e analisadas de modo a eleger categorias 

analíticas a posteriori.  

 

Foram selecionados quatro programas do projeto TV Cela para exibição junto a 

cinco grupos, inicialmente cada um com cinco presas participantes. Foram 

escolhidos dois programas da área de entretenimento, com artistas, e dois 

programas com profissionais da área jurídica.  

 

Foram realizados cinco grupos focais, que foram antecedidos por um pré-teste 

para elaboração final do caminho metodológico. Os grupos foram constituídos de 

presas selecionadas aleatoriamente nas celas ou no pátio pela agente 

penitenciária. Alami (2012) afirma que uma pesquisa qualitativa exige do 

pesquisador uma adaptação ao campo.  Como a pesquisa foi realizada na 

penitenciária e a condicionante do perfil era o estado de aprisionada, a escolha 

das mulheres respondentes dos grupos focais foi definida pela equipe de 

segurança da PIEP.  

 

Os grupos focais tiveram duração média de uma hora e em cada um deles, 

inicialmente, previa-se a participação de cinco presas. Entretanto, algumas 

pediram para participar depois de o grupo estar completo e foram aceitas.  



 

 

  

Texto Completo 
 

Atividades relacionadas com tóxicos, roubo, homicídio, furto e lesão corporal 

sempre foram ameaças à sociedade e os indivíduos que as praticam são 

considerados nocivos à ela. Entendida e classificada por Goffman (1978, p.11) 

como instituição total, "local de residência e trabalho no qual um grande número 

de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 

considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 

administrada”, a prisão se configura como o principal mecanismo de punição do 

sistema de execução penal, em que a privação dos direitos e da liberdade 

caracteriza o grau de punibilidade da nova forma de administrar juridicamente as 

penas e seu grau de efetividade junto aos desviantes. A prisão assume a função 

de ‘recuperar’ esses indivíduos para o conjunto da sociedade a qual pretendem 

retornar. 

 

Nos últimos cinco anos, 15.263 mulheres foram presas no Brasil, sendo que cerca 

de 7% da polução carcerária brasileira é composta por mulheres e a mineira é 

composta por 2.935 presas. Cumprindo pena em situação de privação da 

liberdade, as mulheres são denominadas pela literatura com diferentes termos: 

presa, presa, encarcerada, reeducanda e ressocializanda. A utilização, nesse 

trabalho, ora de um termo, ora de outro, não implicará para a complexificação do 

entendimento, visto que todos os termos visam designar a população estudada. 

 

Segundo Braun (2011, p.6), as mulheres detidas geralmente são influenciadas por 

seus companheiros que argumentam que elas não serão presas, especialmente 

as grávidas. No caso do encarceramento feminino, há uma histórica omissão dos 

poderes públicos manifesta na completa ausência de quaisquer políticas públicas 



 

que considerem a mulher encarcerada como sujeito de direitos inerentes à sua 

condição de pessoa humana e, muito particularmente, às suas especificidades 

advindas das questões de gênero (OEA1, 2007). Na maioria das penitenciárias, as 

mulheres não dispõem de assistência diferenciada, são tratadas como homens 

tanto em termos de estrutura das prisões como também em relação ao tratamento. 

Em muitos casos, elas não têm acesso a um simples absorvente quando estão 

menstruadas e improvisam usando miolo de pão (CNJ, 2011b). 

 

Essa nova massa carcerária que se apresenta depara-se com o mesmo problema 

enfrentado pelos homens enquanto privados de expressão fora dos muros da 

prisão. Cumprindo a pena determinada pela lei de execução penal, deveriam ter 

alguns direitos constitucionais salvaguardados, como a liberdade de expressão 

garantida pelo texto constitucional brasileiro em seu artigo quinto, onde o inciso IV 

estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato; o inciso IX que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independente de censura ou licença. O Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos também dispõe em seu artigo 19 que 

ninguém poderá ser molestado por suas opiniões e que toda pessoa terá direito à 

liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e 

difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de 

considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou 

artística, ou qualquer outro meio de sua escolha. 

 

Essa liberdade, no entanto, não é verificada de modo prático nas instituições 

totais. Falta expressão, falta voz e sobram apelos. Almendra (2012) fez um estudo 

na Penitenciária Industrial de Guarapuava a respeito da campanha midiática 

intitulada Paz tem voz, do Grupo Paranaense de Comunicação. Dentre suas 

explanações com os adolescentes presos por tráfico de drogas, eles afirmam que 

                                                            
1 Organização dos Estados Americanos. 



 

gostariam de ter voz “para denunciar as injustiças que sofrem, como continuar 

preso mesmo com a cadeia vencida, serem condenados a altas penas pelo porte 

de pouquíssimas gramas de drogas, a violência policial que sobre eles incide, os 

abusos da polícia” (ALMENDRA, 2012, p.217). 

   

De acordo com Almendra, os adolescentes pedem voz, expressão midiática que 

os represente socialmente. É a mesma voz que a imprensa quer dar ao “cidadão 

de bem” para denunciar a violência, essa é a voz que esses jovens presos querem 

ter para usá-la como expressão denunciativa do cotidiano.  

 

TV Cela: voz na mídia 
 
Perceber as possibilidades do fenômeno da comunicação em suas diferentes 

modalidades de circulação social é, na opinião de Sodré (2006, p.7), muito 

reconfortante para um pesquisador em comunicação. Para o autor, “a mídia é um 

enraizamento social que vinga, precisamente, porque implica uma nova esfera 

existencial [...] onde a tecnologia, o mercado e as imagens investem a trama das 

relações intersubjetivas, passando a competir com a vinculação comunitária”. 

Ainda segundo o autor, a esse nexo intersubjetivo da vinculação comunitária se 

sobrepõe um processo de constituição de uma forma de vida própria que tem sido 

chamada de midiatização, ou seja, “a articulação da vida social por mídia”. 
Entende-se existir uma forte relação do Programa TV Cela com a midiatização no 

sentido proposto por Sodré pelos contatos firmados extramuros por meio do TV 

Cela. 

 
A mídia é um espaço de representação social, um espaço de construção de 

discursos que pode fortalecer a cidadania, legitimar e dar voz a grupos. Nem 

sempre se porta como um espaço democrático, pois nem todos podem se 



 

expressar por ela. Como instância social, pode tanto legitimar quando silenciar 

grupos e sujeitos sociais. 

 

A mídia, por não ser totalmente democrática, acaba por ter uma atuação 

excludente, fazendo uma separação das pessoas que figuram no seu espaço, as 

maiorias e minorias.  Moscovici (2000) salienta que maiorias e minorias são 

termos mutuamente interdependentes e não se relacionam apenas 

numericamente.  As minorias estão na fronteira social, um grupo ao qual foi 

negada autonomia e responsabilidade, que não tem a confiança nem 

reconhecimento por outros grupos, não se reconhecem nos sistemas existentes 

de poder e crença e não representam tal sistema para ninguém (MOSCOVICI, 

2000). São minorias sociais e midiáticas, públicos com assimetria de poder e 

desigualdades comunicativas.  

 

Pode-se dizer que as modalidades de ação e intervenção de atores e movimentos 

sociais na sociedade contemporânea passam a constituir-se cada vez mais 

tencionadas pelo tipo de visibilidade pública atribuída pela lógica dos meios de 

comunicação. Tem voz quem está na mídia. Ao mesmo tempo, esses atores e 

movimentos também se apropriam e re-elaboram tais lógicas, transformando a 

esfera das mídias em espaço simbólico de conflitos, disputas e negociações e que 

se encontra, portanto, submetido permanentemente às tensões contraditórias dos 

interesses que circulam na sociedade (COGO, 2004, p.43). 

 

Como representado na mídia, o público inclui apenas uma gama limitada de vozes 

que constroem e reforçam discursos tradicionais ao invés de discursos alternativos 

(COLEMAN ROSS, 2010), ou seja, não inclui a grande maioria e não prestigia 

todas as pessoas, estando as encarceradas como uma parcela das excluídas 

midiaticamente.  

 



 

O TV Cela, contrariamente a esse movimento de exclusão midiática, visa 

promover a inclusão por meio da comunicação no ambiente carcerário. É um 

programa de entrevistas com trinta minutos de duração (dividido em blocos), 

contendo quadros que mostram o cotidiano da mulher encarcerada e se refletem 

em sua construção do discurso. O formato atende aos pressupostos da linguagem 

jornalística e do talk show, com os quadros no formato documental.  

 
O estúdio para a gravação é montado em uma cela da Cadeia de Votorantim. Uma 

presa fica com a filmadora e grava imagens cotidianas da prisão, que são exibidas 

no programa. Um convidado é entrevistado e as perguntas são elaboradas pelas 

reeducandas de Votorantim, que fazem a produção, gravação, entrevista e 

apresentação do programa. Nos quadros, a câmera leva o receptor como se ele 

estivesse no ambiente prisional, copartícipe da ação.  

 

A recepção do TV Cela por presidiárias do PIEP 
  

Os Estudos de Recepção buscam entender o receptor no processo comunicativo 

como ativo, sujeito que faz apropriações, usos e re-elaborações de conteúdos. 

Segundo Gomes (2002): “Definem-se como aqueles estudos que procuram dar 

conta da relação entre os meios e os receptores a partir da negação de que essa 

relação seja de mero efeito de uns sobre os outros”. 

 

O estudo foi realizado no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, 

chamada de PIEP pela grande maioria de internas e funcionários, e que abriga 

cerca de 320 presas.  A realização dos grupos focais possibilitou a discussão para 

responder ao objetivo geral do estudo que foi examinar os efeitos relacionados 

aos conteúdos veiculados nos Programas TV CELA nas presas mineiras e 

observar, na recepção, como as presas mineiras gostariam de se ver 

representadas.  



 

 

As reações em todos os grupos focais foram muito parecidas em diversos pontos 

dos programas. Muitas vezes, as respostas das presas convergiam para 

depoimentos pessoais, narrativas da própria vida, como se tivessem encontrado 

no momento do grupo da discussão uma alternativa de expressão pessoal. 

 

As participantes dos grupos focais tiveram seus nomes preservados. Seus nomes 

foram mencionados por elas próprias e gravados, porém foram omitidos na 

transcrição a fim de preservar-lhes. A identificação foi feita apenas com os 

números dos grupos que participaram, sendo os grupos 01 a 04 realizados no 

pátio e o grupo 05 realizado no alojamento, com presas do regime semiaberto. 

 

Concordamos com Frinhani e Souza (2005) quando os pesquisadores afirmam 

que resgatar como as mulheres encarceradas pensam, agem e falam sobre a 

prisão é de importância ímpar para tentarmos compreender o que a vida neste 

espaço é capaz de produzir nos sujeitos envolvidos em um processo que envolve, 

paradoxalmente, punição e reinserção social. 

 

Na transcrição das falas, foram categorizados cinco tópicos preponderantes na 

recepção, sendo eles: o espaço físico; o feminino; identificação e representação; 

importância do TV Cela; construção TV Cela mineiro.  

 

Espaço físico não foi uma categoria identificada no roteiro, mas foi sobressaiu tão 

fortemente que foi elencado como uma das categorias na recepção. A primeira 

reação de todas as presas mineiras ao assistirem ao programa TV Cela foi a de 

indignação e repulsa ao espaço físico de Votorantim, bastante diferente do de 

Belo Horizonte. Foram contrapostos dois ambientes carcerários exclusivamente 

femininos, que cumprem o que determina o código penal de 1940, que versa em 

seu artigo 33 que as mulheres cumprirão penas em estabelecimentos distintos dos 



 

homens – cumprem a legislação, mas são absolutamente diferentes no tocante à 

organização, ao espaço físico e à forma:  

 

“Presídio é horrível, né. Ali não tem como recuperar ninguém, 

né.  Presídio para 40 pessoas, 50 pessoas e tem 200? É 

uma situação trágica, né.  Você sai de lá pior.” 

(Presa grupo 05)  

 

 “Que lugarzinho feio, a gente tá aqui dentro e não tem 

noção!”  

(Presa grupo 03)  

  

A valoração do espaço da PIEP adquirido após exibição dos vídeos também é 

evidente. Uma mistura de solidariedade e comoção com o grupo de Votorantin, 

com alívio por estar em um lugar de melhores condições físicas.  

  

 “Devia ter um (TV Cela) aqui para passar lá para eles verem 

como é aqui, que aqui é o céu comparado com lá.”  

(Presa grupo 01)  

    

O feminino também não foi um aspecto abordado no roteiro, mas foi ressaltado na 

recepção em todas as discussões dos grupos focais. Algumas questões foram 

levantadas pelas mulheres no sentido de que não conseguiam desvincular a 

reflexão de ser mulher do espaço em que estão vivendo. Em todos os grupos 

houve reações excessivas quando o trailer mostrava um bebê sendo 

amamentado. As feições transformavam-se e muitas interjeições, 

predominantemente de aborrecimento, espanto e indignação foram soltas. 

Algumas presas choraram.  

 



 

Amamentar e estar com o filho é um direito da presa e da criança, salvaguardado 

pela resolução número 56, de 19 de dezembro de 2005, do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Dessa maneira, tem-

se que a amamentação é uma conquista, permanecer com a criança está 

resguardado pela legislação. Contudo, a inversão da ótica de quem está presa fica 

clara à medida que as mulheres surpreendem-se e tem reações negativas ao ver 

a criança por detrás de uma cela.  

 

 “Criança dentro de uma cadeia com a mãe, eu não gostei 

disso não. A mãe tá presa e a criança tá junto com a mãe, 

presa daquele jeito.” 

((Presa grupo 05)  

 

Outro ponto evidente é a vaidade. A aparência corporal é um elemento central na 

interação social. Frinhani e Souza (2005) afirmam que o tanto o cuidado com o 

local, quanto com a aparência sinalizam características do gênero feminino. 

Jodelet (2005) afirma que a imagem externa do corpo aparece como um mediador 

do lugar social onde o indivíduo está inserido. E esse foi um aspecto que chamou 

atenção das presas que falaram da beleza física das apresentadoras, do quanto 

se arrumaram para aparecer, das roupas, da maquiagem e observaram detalhes. 

 

 “Lá é bacana, pode usar relógio” 

(Presa grupo 05) 

 

“Também quero maquiar” 

(Presa grupo 05) 

 

A identificação, para Jodelet (2005), é um dos aspectos mais importantes e 

significativos da atividade representativa As presas se identificaram e se 



 

solidarizaram com as reeducandas de Votorantim. Reconheceram-se enquanto 

grupo tanto pelo uso da expressão “a gente” e do pronome nós. 

 

“Ela representa todas nós naquele momento”  

(Presa do grupo 01).  

 

Os depoimentos que deram e a concordância expressa da grande maioria revelam 

que o TV Cela as representa enquanto grupo e tenta dar voz para elas extramuro 

prisional. O que elas divergem é se ele cumpre esse papel integralmente.   

 

Percebeu-se também, como Frinhani e Souza (2005), que a representação social 

sobre a prisão é consideravelmente complexa, pois envolve as representações 

das internas sobre o espaço prisional em si, sobre as relações entre as internas, 

delas com a administração, os visitantes e familiares, bem como das práticas 

desenvolvidas no local e do significado social do encarceramento. 

 

Jodelet (2005) salienta que a questão do passado como um conjunto de 

memórias, concepções, interpretações, ideias e sentimentos, na relação com a 

identidade do lugar, podem trazer à tona elementos de bem ou mal-estar e pode 

levar identificar-se ou não com o lugar segundo sua dinâmica de inclusão ou 

exclusão social.  

 

A identificação e o sentimento de representação ficaram mais latentes nas presas 

que já passaram por cadeias parecidas com Votorantim e tomaram o TV Cela 

como um dispositivo de memória. Jodelet (2005) destaca, na perspectiva 

socioespacial, que o papel da memória na elaboração da identidade e das 

identificações urbanas é crucial. Assim, a identidade do lugar carrega elementos 

emblemáticos que conferem significados à memória pessoal e coletiva. 

 



 

No Grupo 03, uma presa revela que já ficou presa na cadeia pública feminina de 

Votorantim. Outras presas fizeram associações daquele espaço prisional a outros 

que já tinham passado.  Algumas afirmaram que, se em Votorantim o desafio é 

físico, na PIEP o desafio é mental. Elas explicitam o poder da instituição total 

sobre elas, o abalo que sofrem e que as faz formarem uma nova identidade.   

 

 “Eu prefiro igual a Votorantim ou Bicas. Aqui é muita pressão 

na cabeça da gente, tudo aqui é motivo de castigo.” 

(Presa grupo 01) 

 

“Eu, pra ser sincera, tenho certas coisas que eu fico com 

medo de falar, porque dependendo de qualquer coisa que 

você fez errado, toma um castigo ou algo assim.  Então o 

meu objetivo é ir embora pra casa, então as vezes eu prefiro 

deixar pra lá, pra não falar nada. Prefiro engolir a seco 

mesmo estando certa para não ter confusão.  Tem umas que 

tratam a gente com muita educação, mas tem umas que 

gritam demais, fica ouvindo o que a gente tá falando, fica 

prestando atenção no que a gente tá falando, eu acho isso 

uma falta de respeito  porque é pessoal, da gente. Tem umas 

que perguntam o que aconteceu,  do telefone, antes de seis 

minutos desligam. Então tem muita coisa que fazem certo, 

que fazem errado, então é muita pressão psicológica. Um 

tapa nunca, mas a pressão psicológica as vezes é pior.”  

(Presa grupo 01) 

 

Também em sua pesquisa Frinhani e Souza (2005) afirmam que as 

representações sociais das presas sobre a prisão contêm certa ambiguidade, 

porque se por um lado o contexto do encarceramento contribuiu para a construção 



 

de um espaço caracterizado como “um terror” ou “o inferno”, por outro as internas 

frisaram que aprenderam muito na prisão, representada também como uma 

segunda oportunidade dada por Deus para que revissem o modo como estavam 

vivendo e tomassem um novo rumo na vida. 

 

“Tem muitas pessoas que vive no mundo das drogas lá fora 

e conheceu o serviço, aqui dentro, trabalha. Pessoa que 

usava droga lá fora, aqui dentro estuda.”  

(Presa grupo 03)  

 

 “Eu sou a primeira vez que sou presa, apesar de que sou 

assim bem velhinha de aparência, mas é a primeira vê que 

eu sou presa. Mas assistir, olha, essas pessoas.. eu falo que 

assim é muito difícil passar por isso, viu. Faz dois anos e 

meio que eu to presa por causa de tráfico, 33, e é uma 

experiência que nunca mais eu quero passar. Eu aprendi 

uma lição assim... Não porque eu to presa e vou falar isso 

que nunca mais eu vou errar, mas não, eu nunca mais vou 

fazer , porque eu não aguento mais passar tudo que eu 

passei.  É muito difícil. Eu acho que pra tá preso primeiro 

precisar ser muito guerreiro porque eu... eu até sou uma 

pessoa tranquila, sou calma, sabe assim, eu não discuto com 

ninguém, tenho bom comportamento, mas eu vejo muitas 

pessoas que entram de um jeito e eu convivo com elas no 

dia a dia e elas tomam remédio. Eu não tomo remédio. Então 

eu avalio essas pessoas, eu vejo como elas vão mudando, 

vão mudando, vão mudando tudo. Ficam totalmente 

esquisitas.” 

(Presa grupo 02) 



 

 

As presas reconhecem a importância do TV Cela, tanto como um espaço de voz, 

um meio de expressão que funcionaria como um espaço informativo, educativo, 

pedagógico.  Afirmam que ao retratar o que acontece dentro dos muros da prisão, 

além de ganharem voz e expressão, a visibilidade midiática poderia servir para 

evitar crimes, uma vez que acreditam que as pessoas não conhecem o que 

acontece no interior de uma prisão e, por isso, se arriscam no mundo do crime.  

Desnudar a cadeia, na visão delas, traria a chance da pré-reflexão, que muitas 

não tiveram. 

 

A importância do programa também foi ressaltada por presas de outros grupos: 

  

 “Eu acho que seria muito bom passar na televisão pra todos 

ver lá fora o que passamos aqui dentro, como que é. A 

aflição nossa, a ansiedade nossa.”  

(Presa grupo 01)  

 

“Eu acho importante sim porque a gente pode tirar nossas 

dúvidas, relatar o que a gente tá passando, eu acho 

bacaníssimo passar para outras pessoas o que é aqui 

dentro, né. Para muitas pessoas é o fim, para outras pensam 

que tá bom. Eu acho bem bacana mesmo”. 

 (Presa grupo 03) 

 

“Quem tá lá fora pensar mais antes de fazer as coisas 

erradas. Bom, eu ia gostar de saber antes de cair na cadeia.” 

(Presa grupo 03) 

 



 

 “Eu vendia droga na rua. Se eu vesse um trem desse aí eu 

não vendia droga mais não. Que sofrimento da pessoa, ver a 

pessoa entre grades, onde a pessoa dorme, onde ela tem 

que viver. Você olha para uma cela daquela ali, a situação do 

lugar, você já fica com medo, sô. Vou falar uma coisa pra 

senhora, se meu pai assistir um trem daquele ali, ele chega 

na visita em desespero. ‘Pelo amor de Deus, você tá nesse 

lugar? O que está acontecendo?’ Se meu pai entrar na cela 

que eu tô, meu pai dá um infarto, coitado, que ele tem 

problema de coração. Encima assim tem as grades, eu me 

sinto um urso (risos). No teto assim, no teto. Eu acordo assim 

e na hora que eu olho assim, invés de ver o teto, antes de 

ver, eu vejo as grades.” 

(Presa grupo 04)  

 

E, enfim, no grupo 05:  

 

“E também serve de exemplo para muitas que estão lá fora 

aprontando e depois que vê a situação das presas aqui, vai 

servir de exemplo pra elas”.  

 

 “A família da gente tá vendo, os filhos da gente. Porque a 

maioria das pessoas apronta, faz coisas que não devem 

fazer porque talvez não conhecem a realidade de uma 

cadeia.  Aí vai tá podendo ver, né?”  

 

O olhar para a família também é bem ressaltado por elas e a preocupação das 

presas é uma só: preservá-la. Esse desejo é manifesto seja da forma como a 



 

família verá a presa retratada na mídia, como na preocupação em não aparecer 

para não envergonhar a família. 

 

“Pra família importante é triste, eu acho. Bom, a minha 

família, por exemplo, não ia gostar de me ver na situação 

que eu me encontro, presa.” 

 (Presa grupo 02)  

 

 “O dia a dia. A maioria da família da gente tem vontade de 

ver o dia a dia da gente. Seria interessante para mostrar para 

a família da gente. Minha vó mesmo já pediu para abrir o 

pano da cela para mostrar onde você ficava. Meu pai já 

pediu. Não tem como, a família da gente quer ver onde a 

gente fica.” (Presa grupo 01) 

 

O olhar denunciativo da mídia também é algo que elas esperam. Ao desnudar, 

após a sociedade ver a rotina do presídio via imprensa, os grupos acreditam que 

providências seriam tomadas ao ganharem visibilidade. Acreditam na mídia como 

ator social que, ao exercer uma pressão sobre as autoridades competentes, 

conseguiria modificar efetivamente o modo como vivem.   

 

“Eles (autoridades) vendo que a sociedade viu, eles iam 

procurar o que? Responder as nossas perguntas agindo. 

Uma pressão encima deles, né. Não só a gente 

expressando, a família da gente vendo, mudando o 

pensamento dos outros, com a gente mesmo fazendo, uma 

forma da gente conseguir o que a gente precisa.  Só de você 

poder perguntar pra pessoa do alto porque que tá” 

(Presa grupo 01)  



 

 

Outro ponto levantado por elas foi que a mídia poderia mudar a imagem que a 

sociedade tem do preso. Elas dizem que, além de a maioria das pessoas não 

saber o que se passa dentro de uma penitenciária, muitas pessoas ainda têm 

ideias erradas. Acreditam que o programa poderia, além de lhes dar expressão do 

que necessitam, ainda poderia diminuir o preconceito.  

 

“Eles tá lá dentro e eles pensam que preso só come e dorme, 

né. Já levantam e continua a mesma coisa. Não é. A gente tá 

aqui dentro e tá aprendendo muita coisa aqui dentro que lá 

fora as pessoas não sabem.” 

(Presa grupo 03)  

 

Em todos os grupos, todas as presas pediram um programa como o TV Cela 

gravado na PIEP e foram propositivas em relação a um TV Cela mineiro. Além de 

TV PIEP, sugeriram diversos nomes, como “TV Cadeia”, “TV Casinha Rosa” (a 

PIEP é pintada externamente de rosa), “TV Casa da Barbie” (também fazendo 

uma alusão ao rosa da pintura e ao nome informal que tratam a PIEP). Também 

surgiram nomes como TV Sofrimento, TV Carcerária, TV Alojamento.  

 

“TV Recuperandas – a gente quer ressocializar! E a gente 

precisa de um apoio, ninguém faz essa propaganda toda 

aqui!” 

(Presa grupo03 )  

 

Além do nome para o programa mineiro, as presas indicaram quem gostariam de 

entrevistar. Elas demonstraram muito interesse em conversar com pessoas da 

área jurídica, que as esclarecessem mais sobre a situação carcerária ou que 



 

pudessem interferir concretamente na realidade delas. O nome mais citado é o do 

juiz de execução penal de Belo Horizonte.  

 

“Não só por mim, por todas! Porque eu vejo muita gente 

passando coisas que só o juiz pode responder. Então, eu 

tenho certeza que se fosse para pegar um caderno, chamar 

todo mundo e fazer uma pergunta: “qual pergunta você faria, 

o que você queria saber, não do seu processo, alguma 

coisa”, igual ela tava perguntando, (...) a maioria das 

meninas ia querer resposta. No meu caso, eu entrevistaria 

ele. A maioria daqui praticamente no albergue tá 

dependendo desse homem, do dr. Guilherme.  

Primeiramente de Deus, depois vem ele.”  

(Presa grupo 05)  

 

Além do juiz de execução penal de Belo Horizonte, citado em todos os grupos e 

por cerca de 90% das entrevistadas, outros nomes também surgiram, como a 

presidente Dilma, o ministro da justiça e a diretora da PIEP.  

 

Elas também sugerem outra dinâmica para o programa, com mais depoimentos, 

mais imagens da vida diária e menos entrevistas.  

 

“Se a gente pudesse fazer como a gente quisesse, nós 

mesmas filmar a gente aqui... ia ser legal. Filmar o dia a dia, 

entendeu?”  

(Presa grupo 01)  

 

Embora as presas tenham aprovado as apresentadoras, elogiando a beleza delas 

e coragem para aparecer, elas não se predispuseram a aparecer em um possível 



 

programa mineiro. Não querem, pelo menos inicialmente, serem entrevistadoras e 

nem entrevistadas.  

 

“Eu não ia por minha cara ali não. Ficar marcada pra sempre, 

tá doida? Eu, um dia, vou ter um filho! “Olha a mamãe ali na 

cadeia!” Ai, eu não ia não.  Ai, eu ia ter vergonha. Eu tenho 

vergonha de estar presa, eu ia aparecer na televisão?” 

(Presa grupo 02) 

 “Quando eu tava na rua, eu já fui filmada e assistindo 

televisão meu filho viu e ficou doente. Por causa do meu filho 

de 7 anos que eu tenho. Mexe com psicológico dele né. Eu 

não ia gostar.”  

(Presa grupo 05) 

 

Considerações Finais 
 

Nossas considerações sobre presas mineiras e as representações midiáticas do 

TV Cela podem ser iniciadas por uma declaração de Auterives Maciel Júnior, 

filósofo e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF)2, para quem 

“existem duas formas de lidar com a instituição prisional: imaginá-la como algo 

definitivo ou ir além dela.  Para ir além, teríamos de deixar de viver em uma 

sociedade individualista, é preciso problematizar uma forma de resistir a isso”. 

Este estudo buscou uma forma de reflexão a esse respeito. 

 

Este trabalho consistiu em observar, principalmente, os efeitos relacionados aos 

conteúdos veiculados nos Programas TV Cela e como presas da PIEP, de Belo 

Horizonte, processariam sua recepção, identificando como gostariam de se ver 
                                                            
2 Artigo ‘Psicólogos e direitos humanos’, Jornal do Conselho Regional de Psicologia do Rio de 
Janeiro, v.2, n.8, p.10, 2005. Disponível em: http://www.crprj.org.br/publicacoes/jornal/jornal08-
sistema-prisional.pdf.  



 

representadas. Não se tratou de uma pesquisa aplicada, mas de uma escuta 

ostensiva para perceber como presas da PIEP gostariam de ser vistas, de se fazer 

representar e como gostariam de expressar seu universo, buscando identificar as 

necessidades de suas manifestações cidadãs, além de identificar sua necessidade 

de voz por meio de algum canal de mídia.  

 

Nossas conclusões foram as seguintes: 

 

� Gostariam de ser vistas como seres humanos de direito, e não apenas intramuros, 

pois mesmo antes de serem presas sua realidade era muito difícil.  

� Gostariam de se fazer representar como sujeitos que são. Reconheceram-se 

enquanto grupo. A grande maioria também concordou expressamente que o TV 

Cela as representa enquanto grupo tentando ter voz extramuro prisional. As 

presas se reconheceram na figura das reeducandas de Votorantim, como se elas 

se reconhecessem por aquilo fazer parte da sua própria história, como se 

soubessem exatamente o que estão passando e aquilo fosse apenas um capítulo 

pregresso de suas vidas;  

� Expressaram seu universo valorizando o espaço da PIEP após a exibição dos 

vídeos. As presas se identificaram e se solidarizaram com as reeducandas de 

Votorantim, manifestando certo alívio por estarem em um lugar com melhores 

condições de infraestrutura.  

� Em seus processos discursivos as presas da PIEP reconheceram a importância 

do TV Cela tanto como um espaço de voz, um meio de expressão que funcionaria 

como um espaço informativo, educativo e pedagógico. Afirmaram que ao retratar o 

que acontece intramuros da prisão, além de ganharem voz, essa voz poderia 

servir para evitar crimes, uma vez que acreditam que as pessoas não conhecem o 

universo prisional e suas consequências e, por isso, se arriscam a ir lá.   

� O formato de talk show não agradou a todas, mas gostaram da proposta e 

sugeriram um programa mais biográfico.  



 

� As presas da PIEP diferiram quanto às necessidades de manifestações cidadãs 

em relação às presas de Votorantim, porque entenderam necessárias apenas as 

presenças de quem pode ajudá-las, por exemplo, representantes do Ministério 

Público e Juízes de Execuções Criminais, nenhum artista ou celebridade, porque 

esses não contribuiriam em nada para sua realidade.  

� Quanto à criação de um programa midiático como o TV Cela, disponível em redes 

alternativas, algumas não gostariam porque têm medo da exposição.  

  

Para garantir voz às presas mineiras, é necessário ser criado um TV Cela de 

acordo com a realidade mineira. As presas da PIEP, por exemplo, sinalizaram 

estar mais conscientes de sua situação jurídica do que as de Votorantim. Embora 

o TV Cela as represente, elas precisam de um programa regional onde possam 

colocar as suas vozes, com sotaque mineiro.  
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