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“Quando um homem é preso, comumente sua família continua 

em casa, aguardando seu regresso. Quando uma mulher é 

presa, a história corriqueira é: ela perde o marido e a casa, os 

filhos são distribuídos entre familiares e abrigos. Enquanto o 

homem volta para um mundo que já o espera, ela sai e tem 

que reconstruir seu mundo”. 

 

Nana Queiroz, no livro Presos que Menstruam: A brutal vida das mulheres – tratadas 

como homens – nas prisões brasileiras. 
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RESUMO 

O presente trabalho busca analisar o cárcere feminino, com relação a maternidade e 

a visita íntima da mulher, uma vez que são direitos garantidos pela legislação, 

analisando como houve uma evolução histórica no conceito da mulher que pratica 

crimes nas teorias criminológicas e analisando também a atual conjuntura das 

mulheres no cárcere e o perfil destas. Aborda, portanto, as teorias criminológicas (a 

evolução histórica, com destaque na mulher), a criminologia feminista, os impactos 

dessas concepções no sistema prisional, as particularidades da mulher no cárcere, a 

saúde e a higiene da mulher e os direitos a maternidade e a visita íntima. Defende a 

proteção da mulher e a desconstrução da concepção machista para com a mulher 

no cárcere, que faz com que os direitos sejam vistos como regalias. Questiona o 

motivo pelo qual a abordagem da mulher no cárcere não está, constantemente, nos 

ideais centrais de pesquisa e analisar o motivo pelo qual as mulheres ainda estão 

em uma fase de punição dúplice. Como metodologia, analisa-se bibliografias 

diversas e a legislação brasileira para se buscar uma melhor compreensão da 

criminologia, da mulher no cárcere e seus direitos.  

 

Palavras-chave: Mulher no cárcere; Criminologia feminista; Maternidade no cárcere; 

Visita íntima da mulher.  
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ABSTRACT 

The present work seeks to analyze the female prison in relation to maternity and the 

intimate visit of them, since its their rights because of the peculiarities, introducing the 

criminological requirements and analyzing how there was a historical evolution in the 

concept of the woman who practices crimes in criminological theories and also 

analyzing the current situation of women in prison and their profile. It addresses, 

criminological theories (historical evolution, with emphasis on women), feminist 

criminology, the impact of these conceptions on the prison system, the particularities 

of women in prison, women's health and hygiene, and maternity and the intimate 

visit. It thus defends the protection of women and the deconstruction of the sexist 

conception of women in prison, which makes rights seen as privileges. Questions the 

reason why the woman in jail is not constantly talked about and debated and why 

women are still in a different phase of punishment. As a methodology, several 

bibliographies and Brazilian legislation are analyzed to seek a better understanding 

of criminology, women in prison and their rights. 

 

Keywords: Woman in jail; Feminist Criminology; Maternity in the jail; Intimate visit of 

the woman. 
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INTRODUÇÃO 

O cárcere feminino, apesar de ser um tema extremamente importante, ainda 

não é muito debatido entre os juristas, e nunca ocupou um papel de centralidade 

durante anos de teorias criminológicas, em que reduziam as mulheres a 

pensamentos sexistas e machistas, ao interligar estas às características que seriam 

inatas ao corpo feminino - nos sentidos de prostituição, bruxismo, fraqueza, entre 

outros.  

Houve interesse pelo tema uma vez que observei, em atendimentos ao 

público, na Defensoria Pública Criminal da Comarca de Macaé havia uma procura 

constantes dos familiares pelos carcerários homens, e pouquíssimas procuras 

relacionadas as mulheres. Assim, o presente trabalho baseia-se no fato de que era 

uma questão a ser pesquisada mais a fundo, de como essa baixa procura não era 

conflitada ou justificada. 

As mulheres, por si só, desde o nascimento, são inseridas em uma sociedade 

com condições e julgamentos, e, era conhecido, pelas teorias criminológicas, de que 

estas mulheres, ao cometerem crimes, eram afastadas pelo Estado e pelos seus 

familiares por terem quebrado com concepções que a sociedade imaginava e 

esperava para elas. 

Durante o trabalho, logo se percebeu que havia uma escassez de 

informações com relação as mulheres no cárcere, tanto que, a última análise feita 

pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciaras foi feito em 2016, sendo 

que alguns Estados não repassaram informações sobre seus presídios. Logo, foi 

então analisado o contexto histórico da criminologia, para que se pudesse ter uma 

visão ampla do motivo pelo qual as carceragens femininas possuíam uma 

arquitetura de cárcere masculino, o motivo pelo qual eram desrespeitados os direitos 

femininos – e ainda são. 

Ressalta-se que, o presente trabalho tem o recorte em apenas alguns direitos, 

no sentido de analisar e discutir a saúde e higiene, maternidade e visita íntima da 

mulher, uma vez que, são peculiaridades ligadas ao objetivismo do corpo feminino.  

Para isto, a metodologia utilizada foi a consulta bibliográfica e a revisão 

literária do tema. Esse material foi, em grande parte, o que foi encontrado acerca do 

tema, uma vez que realmente há uma escassez na tratativa dessa abordagem. 

Inclusive, foi feita uma pesquisa com bibliografias que retratam casos e narrativas 
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reais, uma vez que o presente trabalho tem citações de entrevistas feitas por Nana 

Queiroz, em seu livro Presos que menstruam1.   

No primeiro capítulo, o texto foi decorrido com base nas teorias 

criminológicas, que englobaram os primeiros discursos, ainda no contexto da 

inquisição, sobre o surgimento da criminologia etiológica2, depois passou-se como 

uma linha do tempo entre Idade Média3, Revolução Francesa e o Iluminismo4,  a 

criminologia moderna5, Labeling Approach6 e por fim, a criminologia crítica e a 

criminologia feminista, que tiveram grande impactos nas concepções atuais, apesar 

de por vezes se contrapuserem. Ao final, analisa-se os impactos que essas referidas 

teorias tiveram no sistema carcerário feminino e concepções de punição para com 

este.  

No segundo capítulo, foram colocados dados oficiais feitos pelo INFOPEN7, 

para que se pudesse analisar acerca da população prisional – no sentido de que 

pudesse ser feita uma concepção do crescimento populacional, o contexto em que 

foram criados e construídos os estabelecimentos prisionais, demonstrando também 

como são as estruturas dessas carceragens, além de saber o perfil da mulher 

carcerária, para que se pudesse analisar quem são as mulheres hoje que são 

presas, o seu índice de escolaridade, sua etnia, os crimes que cometeram, e saber 

se há uma predominância de mães encarceradas. Portanto, engloba-se nessa 

pesquisa, todas as concepções que se pudesse obter de uma pesquisa de dados 

para se traçar um público feminino carcerário e saber em que condições e estrutura 

elas vivem. 

 
1 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
158. 
2 A criminologia etiológica (ou tradicional), é o discurso que diferenciava os criminosos das pessoas 
normais, em que se usava um método de causa explicativa (em que se determina as causas), e 
nesse contexto, se analisariam os motivos pelas quais a mulher teria virado uma delinquente.  
3 Cerca do século V ao século XV. 
4 Anos de 1789 até 1799, em que houve uma intensa luta social e política que pregavam pela 
igualdade, fraternidade e liberdade. 
5 Que foi marcada pelo livro O homem delinquente, que foi escrito por Cesare Lombroso, no ano de 
1835. 
6 Ocorreu no século XX, a partir da década de 1960. 
7 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Atualização – Junho de 2016. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-
1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.p 
df>. Acesso em: 20 de maio 2019. 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
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No terceiro capítulo, são abordados os direitos da mulher no cárcere, com 

uma linha de pesquisa Foucaultiana8, paralelamente ao direito instituído no artigo 3º 

da Lei de Execuções Penais9, que basicamente prega por uma concessão de todos 

os direitos que não foram retirados pela sentença, logo, o que é inerente a qualidade 

da pessoa deve ser concedido à mulher no cárcere, e, consequentemente, há 

apenas a punição de privação de liberdade. Mais especificamente, os direitos 

tratados no terceiro capítulo dizem respeito à objetificação da mulher que tiveram 

algum tipo de consequência de uma sociedade machista e antigas teorias 

criminológicas, logo, aborda-se sobre a saúde e a higiene da mulher no cárcere, 

sobre a maternidade – com um foco direcionado à mulher que se torna mãe, e a 

visita íntima, que ainda é tratada como uma regalia, mesmo havendo 

regulamentações que tratam sua concessão como uma garantia.    

Dessa forma, houve uma extensa análise com relação as teorias 

criminológicas, um levantamento do atual sistema carcerário e as condições nas 

quais a mulher vive dentro do cárcere, o perfil destas mulheres, em que traz-se o 

levantamento sobre o perfil da mulher negra, mãe, abandonada e sem escolaridade 

e a diversidade de tipificação de direitos e a escassez de proteção na prática com 

relação a elas, que chega a causar uma punição dúplice, da dor e do corpo da 

mulher, como se fosse um suplício10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Nesse contexto, há uma análise com um discurso que tem por base preceitos representados e 
retirados do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault.  
9 Artigo 3º da LEP: “Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos 
pela sentença ou pela lei.” E em seu parágrafo único: “Não haverá qualquer distinção de natureza 
racial, social, religiosa ou política.” BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 29 de maio 2019. 
10 Cabe ressaltar que o presente trabalho teve como uma de suas perspectivas o Vigiar e Punir, de 
Michel Foucault, que traz uma abordagem com relação ao suplício e sua extinção, para dar lugar a 
prisão como o instrumento de punição. O trabalho trata-se, portanto, de uma análise paralela da 
situação em que a mulher vive no cárcere e os direitos que são ignorados, para com o suplício de 
Foucault.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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CAPÍTULO I 

A MULHER NO CÁRCERE 

 

Para uma melhor e maior compreensão do encarceramento feminino, deve-se 

observar o âmbito penal sob uma perspectiva de gênero até o momento. Uma vez 

que, se busca compreender mais sobre as concepções de poder patriarcal e seus 

reflexos, pois, de acordo com Foucault, em História da Sexualidade11, a sexualidade 

humana seria reprimida, através do controle que se teriam dos corpos, e assim, faz-

se um paralelo de que a mulher é subjugada, pois esse controle é feito a partir de 

uma concepção androcêntrica12, em que a sexualidade feminina acaba por ser um 

reflexo do que a perspectiva de gênero.  

Como o autor posiciona, a mulher recebe uma histerização histórica, em que 

fica demonstrada na seguinte passagem: 

 
Histerização do corpo da mulher: tríplice processo pelo qual o corpo da 
mulher foi analisado — qualificado e desqualificado — como corpo 
integralmente saturado de sexualidade; pelo qual, este corpo foi integrado, 
sob o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, ao campo das 
práticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em comunicação orgânica com 
o corpo social (cuja fecundidade regulada deve assegurar), com o espaço 
familiar (do qual deve ser elemento substancial e funcional) e com a vida 
das crianças (que produz e deve garantir, através de uma responsabilidade 
biológico-moral que dura todo o período da educação): a Mãe, com sua 
imagem em negativo que é a "mulher nervosa", constitui a forma mais 
visível desta histerização.13 

 

Fica claro, assim, que a mulher, apenas por uma questão de gênero, está 

intrínseca por sexualidade, por preceitos constituídos há anos, tanto com relação ao 

corpo social, tanto com o espaço familiar, e com a vida das crianças – no sentido da 

peculiaridade de ser mãe.  

Dessa forma, esse capítulo irá tratar sobre as teorias criminológicas e as 

consequências que ocorrem com as referidas concepções no sistema prisional 

feminino em processos de criminalização e eventuais políticas públicas, para que 

possa ser feito um entendimento maciço dos impactos que a questão de gênero e a 

sexualidade feminina têm no cárcere.  

 
11 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. 13ª Edição, 2011, p. 99. 
Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2940534/mod_resource/content/1/Hist 
%C3%B3ria-da-Sexualidade-1-A-Vontade-de-Saber.pdf>. Acesso em 29 de jun. 2019. 
12 Que seria uma concepção patriarcal, em que homens possuem o poder. 
13 Ibidem. 
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1.1 Teorias Criminológicas e a mulher 

1.1.1 Os primeiros discursos 

Entende-se como o primeiro discurso criminológico14 o livro Martelo das 

Feiticeiras15, que foi escrito no contexto da Inquisição16, uma vez que foi a primeira 

vez que houve o discurso acerca da criminologia etiológica17.  

A Inquisição, de acordo com Zaffaroni, “é uma das faces do processo de 

perseguição e repressão das mulheres que se inicia no período medieval”. Logo, fica 

demonstrado que a partir daí houve uma perseguição mais infame e objetivamente 

relacionada à sua sexualidade e gênero.  

Nesse livro18, afirmava-se que havia uma relação direta entre a feitiçaria e a 

mulher, como se essa fosse maliciosa, bruxa, feiticeira, perversa, com fraqueza 

física e mental. Dessa forma, fica evidente que a intenção era atribuir características 

que diminuíssem a mulher, como um ser fraco, com menor resistência à tentação e 

ao pecado.  

Como consequência, foi atribuída, assim, o preceito de perigosa e 

tendenciosa ao crime, que se justificaria por ser biologicamente inferior19. Essa 

corrente criminológica perdurou até o final da idade média, em que as mulheres 

acabaram por se tornarem ausentes nos estudos criminológicos, pois a ideia da 

mulher como bruxa e satânica já tinha se consolidado. E, a partir desse contexto, se 

iniciou o período da Escola Clássica do direito penal. 

 
14 De acordo com Zaffaroni. 
15 Também conhecido como Malleus Maleficarum, foi escrito por Heinrich Kramer e James Sprenger, 
em 1484, em cumprimento à bula Summis Desiderantes Affectibus, de Inocêncio VII, e publicado em 
1486, na Alemanha.  
16 Trata-se de várias instituições dedicadas à supressão da heresia no seio da igreja católica, que 
tinha o objetivo de acabar com o sincretismo que acreditavam ser a causa de pestes, doenças, 
terremotos.  
17 Como já explícito acima, mas a título de relembrar, a criminologia etiológica (ou tradicional), é o 
discurso que diferenciava os criminosos das pessoas normais, em que se usava um método de causa 
explicativa (em que se determina as causas), e nesse contexto, se analisariam os motivos pelas quais 
a mulher teria virado uma delinquente. 
18 A título de curiosidade, a igreja católica proibiu o livro antes de sua publicação, colocando-o no 
Index (índice dos Livros Proibidos), porém, mesmo assim, a obra foi por diversas vezes publicada e 
reimpressa.  
19 De acordo com Foucault, em a História da Sexualidade, onde é analisada a histerização da mulher, 
a patologização do corpo feminino é estudada pelos homens da ciência, que definem suas 
normalidades e o que não deve ser considerado normal, e, dessa forma, acabou por adestrar o corpo 
da mulher como o Estado queria em um contexto social. Pode-se observar, então, um paralelo com o 
encarceramento do que é indesejado.  
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1.1.2 Final da idade média até meados do século XIX 

Em síntese, foi uma época que se buscou garantir uma proteção com relação 

a intervenção estatal arbitrária, de acordo com Mendes20, e assim “racionalizar o 

castigo para que este fosse, ao mesmo tempo, um instrumento estatal destinado a 

fins sociais, e um limite ao próprio Estado em sua relação com o cidadão”.  

Porém, mesmo com esses estudos, não foram mencionados pensamentos 

criminológicos acerca das mulheres, com relação a sua repressão, diminuição, 

desigualdade de tratamento e sua proteção. Logo, percebe-se que a liberdade e o 

protecionismo da escola clássica não se aplicam a todos, excluindo-se, portanto, as 

mulheres.  

Cabe reforçar que, novamente, a mulher ficou em desvantagem e como figura 

secundária, uma vez que houve a preocupação em questionar e justificar o poder 

punitivo do Estado, sendo aplicado apenas aos homens – como se as mulheres não 

pudessem cometer crimes, ou os homens seriam os únicos que merecessem 

atenção e garantia de seus direitos.  

Conforme Mill21, o discurso suavizou-se no século XIX, mas continuou 

opressor, “nos nossos dias, o poder usa uma linguagem mais suave e, sempre que 

oprime alguém, finge fazê-lo para seu próprio bem”. 

Ou seja, por mais que o período fosse humanitário, sempre havia uma 

opressão à alguém por trás. A mulher, ao ser contemplada na referida corrente 

criminológica, é rejeitada, como se quisessem dizer e provar que as mulheres mais 

inteligentes não são tão inteligentes quanto os homens mais medíocres22. Querem, 

portanto, emergir as piores qualidades às mulheres e rebaixá-las para que se sintam 

incapazes e inferiores a qualquer homem.  

Em meados do século XVIII, na década de 90, ocorreu a Revolução 

Francesa, que foi marcada pela população insatisfeita com o governo que retinha 

todo o poder para si, busca-se de maiores direitos com relação a liberdade, 

 
20 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
21 MILL, John Stuart. A Sujeição das Mulheres. Coimbra: Almedina, 2006, p.127. 
22 Referência à passagem de John Stuart Mill, em A Sujeição das Mulheres, em 1869, em que diz 
“Não basta afirmar que as mulheres são, em média, menos dotadas do que a generalidade dos 
homens de certas faculdades mentais superiores, ou que há menos mulheres do que homens com 
competência para atividades e funções do mais alto nível intelectual. Será necessário defender que 
mulher nenhuma está apta a desempenhá-las, e que mesmo as mulheres mais eminentes têm menor 
capacidade mental do que os mais medíocres dos homens a quem essas funções são presentemente 
confiadas”. 
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igualdade e fraternidade, e mesmo nesse contexto, as mulheres não possuíam 

igualdade política, por exemplo.  

 

1.1.3 Revolução Francesa e o Iluminismo 

Na época da Revolução Francesa, as mulheres foram em busca dos seus 

direitos, tanto quanto os homens. Porém, os revolucionários da época não apoiavam 

suas lutas.  

De certa forma, as mulheres eram consideradas incapazes de possuir uma 

vida pública, por conta da racionalidade subsidiária que tanto reforçaram durante os 

anos anteriores, e, deviam se sentir beneficiadas em apenas serem esposas 

dependentes de homens livres e iguais entre si, como afirma Mendes23.  

Logo, percebe-se que havia uma contradição, uma vez que a Revolução 

Francesa pregava pela igualdade, liberdade e fraternidade, mas apenas entre os 

homens.  

E, em contrapartida, muitas mulheres possuíam discursos feministas, onde 

buscaram igualdade entre os gêneros, inclusive, algumas delas foram executadas –  

por exemplo, Olympe de Gouges, autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da 

cidadã24, no ano de 1797, que tratava de direitos básicos e fundamentais, que os 

homens já possuíam, como liberdade, tratamento igualitário, propriedade, chance de 

emprego público, até mesmo resistência a opressão, entre outros direitos paritários 

básicos. 

Observa-se então que a época iluminista, para as mulheres, só as tornou 

esposas de homens com liberdade.  

E assim, em meados de 1893, a criminologia moderna passou a se basear no 

estudo e teoria do médico Cesare Lombroso, que publicou o livro chamado O 

homem delinquente25, e para ele, a etiologia deve ser buscada no estudo do 

delinquente, ou seja, seria estudada a antropologia do homem.  

 

 
23 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
24 Que pregava a igualdade entre homens e mulheres. 
25 Livro escrito por Cesare Lombroso, que buscava eleger uma série de características que fariam 
com que o homem fosse propenso ao crime, e, que identificou anomalias de crânio, orelhas em forma 
de asa, maçãs do rosto proeminentes, entre outros sinais.  
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1.1.4 A criminologia moderna e a influência nas mulheres 

Em seus estudos, entende que além dos criminosos natos, que possuem as 

características violentas e padronizadas – características essas que eram 

encontradas em sinais psíquicos, biológicos e físicos, existiam também os 

criminosos ocasionais, passionais, loucos morais e epiléticos.  

Ele acreditava, segundo Mendes, que: 

 
A pena não é definida como um castigo, mas como um meio de defesa 
social que deve ser proporcional e ajustada à periculosidade do criminoso, e 
não com a gravidade objetiva da infração cometida. Ou seja, todo/a 
aquele/a que pratica um crime é responsável e deve ser objeto de uma 
reação social em função de sua periculosidade26.  

 

Nesse sentido, a pena deve ser adequada proporcionalmente para que seja 

uma defesa social, não um castigo. Não deve haver um retorno do crime que a 

mulher cometeu, mas uma reação social proporcional a periculosidade do crime. 

A teoria, de certa forma, apesar de ter sido criada por um homem e para 

homens, foi aplicada para mulheres uma vez que também, em 1892, junto com 

Giovanni Ferrero, o Cesare Lombroso escreveu A Mulher delinquente: A prostituta e 

a mulher normal27.  

Para Lombroso, a mulher era mais obediente a lei e mais adaptável a esta e 

aos limites impostos, pois seria biologicamente e fisiologicamente mais passiva e 

subordinada.  

Ele afirma que as mulheres também seriam amorais, e assim, frias, calculistas 

e sedutoras – e, como ressalta Mendes28, entendia que se essas características não 

as levassem para a prática de crimes, as mulheres seriam levadas para a 

prostituição.  

Entendia-se que, a mulher normal, ao contrário da mulher criminosa, levaria a 

maternidade como prioridade da sua vida. E, como consequência, para ele, a 

prostituta acaba sendo o principal exemplo de delinquente, uma vez que esta não 

colocava a maternidade como prioridade e ainda era amoral.  

 
26 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 44. 
27 Em A Mulher Delinquente: A prostituta e a Mulher Normal, Lombroso afirma que as características 
femininas comuns entre as criminosas eram a assimetria craniana e facial, estrabismo, chegando até 
mesmo analisar o tamanho do clitóris e pequenos e grandes lábios. 
28 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
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Cabe ressaltar que, de acordo com os seus estudos, a delinquência feminina 

era associada à incapacidade de reflexão da mulher, característica inata ao gênero 

feminino, e não uma predisposição ao crime, que seria uma característica exclusiva 

do homem29. 

Dessa forma, a mulher que cometia um crime, era considerada mais fria, 

perigosa e perversa que o homem, pois transgredia com ideais de padrão do que se 

espera da mulher – conduta, fragilidade e passividade, e, como consequência, 

transgredia com a lei.  

Mendes afirma que, “no estudo da mulher criminosa, a beleza e a capacidade 

de sedução eram constantemente evocadas para justificar a periculosidade e a 

capacidade de cometer determinados delitos”. E, como pode-se observar, atrelam a 

beleza ao perigo, a feminilidade com sedução, a menor força física com passividade.  

Fato é, as teorias tradicionais têm um ponto em comum, elas entendem que a 

mulher criminosa é desprovida de racionalidade, levando a crer que pode existir uma 

suposta coação da mulher, uma vez que não possuem autodeterminação para o 

poder ou para entrar na criminalidade.  

Em suma, acreditava-se que a mulher cometia apenas determinados crimes, 

como bruxaria, prostituição, crimes menos violentos, passionais, infanticídio, aborto 

– ou seja, crimes que possuem relação direta ao seu “papel de maternidade”.  

Não obstante, cabe ressaltar que Lombroso foi além, identificando outro tipo 

de criminosa, que seria a mulher com características masculinas – físicas e 

psicológicas. E, por si só, seria perigosa por ter desviado do padrão que se espera 

de uma mulher de feminilidade, afirma Mendes. Simples assim, a mulher que quer 

ser homem é delinquente.   

Portanto, de certa forma, a mulher até conseguiu ter um viés de pesquisa 

dentro da criminologia, mas a moral da sociedade continuava a confirmar um 

discurso repressivo, e então, apenas aparentemente, “(...) o “criminoso” será 

objetificado, agora, com o deslocamento do religioso para o científico, no combate 

ao mal que ameaça.”30. 

Ou seja, aparentemente o método patologizante, que seria um método que 

transforma o criminoso em uma anomalia, abandona sua base religiosa e com 

 
29 SOARES, Bárbara Musumeci; ILGENFRITZ, Iara. Prisioneiras: vida e violência atrás das 
grades. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.  
30 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. Rio de Janeiro: Editora 
Revan, 2011, p. 45. 
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preceitos constituídos por homens de fé, para um viés mais científico, com base na 

sociologia, psicologia, pedagogia, antropologia, entre outras disciplinas. Mas, 

observa-se, as mulheres ainda são respaldadas de opressão pelos discursos 

criminológicos da época. 

O discurso, portanto, constituído ainda era conceituado na delinquente e os 

motivos pelos quais ela chegou nessas condições, sendo estas causas as anomalias 

físicas, conceitos psicanalíticos. Mas a partir da década de 60 e 70 do século XX, 

surge a teoria da reação social, que também pode ser chama de labeling approach 

ou teoria do etiquetamento31. 

 

1.1.5 Labeling Approach 

A teoria do etiquetamento se baseia na ideia de que “o crime não é uma 

realidade ontológica pré-constituída, alheia a intersubjetividade humana. Ele é o 

resultado da construção de um discurso mediante processos de interação que 

etiquetam comportamentos e os elegem como desviantes”32. Ou seja, o crime é uma 

consequência das relações humanas, de uma série de discursos que fazem com 

que os criminosos de identifiquem com o crime e tomem uma série de 

comportamentos “etiquetados”, que os elegem como desviantes. 

Ocorre então, uma análise do sistema social feita com base no foco do delito 

e do infrator, em que, consequentemente, as perguntas que a criminologia fazia 

mudaram. Sem aprofundar as características da referida escola, o importante é que 

se deslocou o foco para o processo de criminalização e o sistema de justiça criminal, 

no sentido em que se desfocou do crime e da figura do criminoso, como afirma 

Espinoza33: 

 
O objeto da criminologia não é mais dar a conhecer as causas da 
criminalidade, mas as condições dos processos de criminalização, as 
normas sociais e jurídicas, a ação das instâncias oficiais e os mecanismos 
sociais por meio dos quais se definem comportamentos específicos.  

 

Ou seja, não se discute mais a criminologia de forma etiológica, em que se 

busca conhecer as causas pelas quais determinadas pessoas cometeram crimes, 

 
31 De acordo com Mendes, os autores não são unânimes com relação a melhor nomenclatura e 
designação dessa corrente de pensamento.  
32 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 52. 
33 ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo, IBCCRIM, 
2004, p.69. 
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mas sim as condições em que houve essa transição na criminalização da pessoa, as 

normas sociais e jurídicas, as ações das autoridades, e todo um englobamento 

social para que sejam definidos então constâncias e condições.  

Passa-se, portanto, das causas do crime, para a reação social, rompendo, 

realmente, com a criminologia etiológica.  

Já nos anos 70, o viés começou a imergir de forma mais crítica34. Adentrou 

nas relações e condições sociais, em que se estudou mais com relação ao sistema 

carcerário. 

 

1.1.6 Criminologia crítica 

A criminologia crítica teve seu marco inicial com a obra Punição e Estrutura 

Social, de Georg Rusche e Otto Kirchheimer, confirma Vera Malaguti Batista35, em 

que se analisavam “as relações entre as condições sociais, mercados de trabalho e 

sistemas penais”36, sob uma perspectiva da historicização da pena e dos sistemas 

penais. Essa nova perspectiva foi fundamental para o Vigiar e Punir, de Michel 

Foucault, marcado por ter sido o corte epistemológico37 da criminologia. Foucault, de 

fato, analisa a transição da punição como suplício para a prisão e analisou o poder 

como estratégia nas instituições disciplinares.  

Para esses autores, as teorias anteriores e os diferentes sistemas penais se 

relacionam diretamente às fases desenvolvimento econômico, e, como 

consequência, assim se explicaria o motivo pelo qual os conflitos sociais em 

diversas regiões foram intensificados, havendo a criação de leis criminais 

extremamente duras com relação principalmente às classes subalternas. Classes 

essas que viviam em repressão e opressão, e, nesse contexto estavam as mulheres 

(por serem consideradas subalternas e secundárias). 

E, assim, adentraram-se, os conceitos e ideais feministas, por um viés mais 

crítico, também seguindo a criminologia na época, em que, por mais que os 

parâmetros ideológicos das correntes na época fossem se modificando e se 

solidificando, as mulheres no cárcere continuavam pairando sob a opressão.  

  

 
34 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. Rio de Janeiro: Editora 
Revan, 2011 
35 Ibidem, p. 91.  
36 Ibidem, p. 86. 
37 Entende-se como corte epistemológico, uma vez que rompeu com o ramo da filosofia que estudava 
mais sobre o conhecimento científico.  
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1.1.7 Ideais feministas com reflexos na Criminologia 

Soma-se o movimento feminista ao novo paradigma da criminologia, que 

juntos ficam em situação favorável para o surgimento de pensamentos e teorias 

feministas dentro da criminologia, uma vez que esse movimento teve um crescente 

empoderamento feminino e menor opressão com relação ao gênero. 

Como afirma Espinoza: 

 
O movimento ocidental surgiu como tentativa de desconstruir os padrões 
“únicos” e de “normalidade” que estimularam a submissão da mulher. Tais 
padrões instituíram características hierarquizadas, baseadas na oposição 
entre sujeito e objeto, razão e emoção, espírito e corpo, correspondendo o 
primeiro termo às qualidades masculinas e o segundo, às femininas38. 

 

Dessa forma, pode-se perceber que se buscou uma ruptura com os ideais 

que se transpuseram durante todos os anos anteriores, tentando sobrepor um 

estudo mais aprofundado teórico para que se contrapusesse ao modelo 

androcêntrico39 de ciência e de direito.  

Ocorre que, as teorias criminológicas que surgiram e que foram influenciadas 

pelo movimento feminista são conflitantes e não possuíam estrutura uniforme, que 

por diversas vezes, inclusive, divergiam-se – por algumas teorias serem 

conservadoras e outras progressistas.  

Ou seja, as referidas teorias que surgiram nesse contexto têm um 

denominador comum, que seria o de romper com pensamentos integrados de 

preconceito e de explicações simplistas, ligadas às características das mulheres 

como bruxas, fracas, de negativa ordem moral, frias, subalternas, entre outras 

características físicas e biológicas como se fossem inatas a mulher. Em suma, todas 

tinham como objetivo acabar com as teorias que possuíam estereótipos sexistas. 

Foi, a partir das décadas de 70 e 80 que a criminologia feminista crítica fez 

maiores análises sobre o tema em foco, tendo como consequência grandes 

contribuições específicas do feminismo com relação ao estudo da criminologia. 

Como uma das principais contribuições, têm-se que a mulher que cometia 

crimes não devia mais ser o objeto de partida. E deveria ser estudada a partir da 

 
38 ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo, IBCCRIM, 
2004, p. 59. 
39 Que seria uma sociedade baseada e centrada na figura do homem, como citado em outros 
momentos anteriores. 
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perspectiva de gênero para que pudesse obter uma maior compreensão das 

mulheres no sistema punitivo, como afirma Espinoza40.  

Cabe ressaltar que houve uma maior análise da criminalidade das mulheres 

com estudos em que se questionava a sociedade e foi proposto, a partir daí, uma 

reforma com relação a sexualidade e gênero da mulher. Logo, não se pretendia mais 

combater as mulheres e o crime desse grupo, mas sim as situações em que são 

colocadas e que culminam em opressão e exclusão, visto que isso as afeta 

diretamente.  

Outra contribuição importante baseia-se no estudo do sistema por meio de 

uma análise de seus atores como suspeitos, afirma Espinoza. Nesse contexto, tem-

se as análises feministas que tentaram identificar as mulheres, concedendo-as o 

poder de fala, para que essas pudessem destacar e identificar o objeto de pesquisa.  

De certa forma, essas contribuições destacaram que havia uma necessidade 

de ressignificar a criminalidade feminina41, pois até então não havia um estudo 

analisando os aspectos sociais, políticos e econômicos da mulher que cometia 

crimes. Foram criadas correntes a fim de demonstrar um estudo que tratasse da 

mulher como vítima e da mulher como empreendedora.  

A ideia de colocar a mulher como vítima nasceu da constatação de que a 

maioria das mulheres já sofreu algum tipo de violência, e o crime, a partir desse 

contexto, é uma consequência dessas experiências anteriores42.  

Já o ideal de colocar a mulher com visão de empreendedora no crime, nasce 

do fato de que as mulheres foram tão ignoradas na sociedade – com relação ao 

controle formal - que acabou refletindo no crime, como uma forma de angariar poder 

– em contrapartida, houve muito controle informal dirigido à mulher de diversas 

esferas da sociedade. Nesse contexto, afirma Espinoza, que o controle informal 

“gera uma menor visibilidade da mulher nos índices de criminalidade, pois como 

 
40 ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo, IBCCRIM, 
2004, p. 74. 
41 Que antes o crime era visto como algo intrínseco na mulher, como algo que fosse inato e inato ao 
corpo e mente desta. Antes era visto como bruxa, feiticeira, prostituta. E assim, precisava-se de maior 
embasamento e analise para que mudasse então o significado e os ideais da criminalidade feminina.  
42 MATOS, Raquel; MACHADO, Carla. Criminalidade feminina e construção do gênero: Emergência e 
consolidação das perspectivas feministas na Criminologia. Análise Psicológica, vol. 30, n. 1-2, 
Lisboa, jan-2012. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-
82312012000100005>. Acesso em: 28 de maio 2019. 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312012000100005
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312012000100005
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todas as esferas da vida da mulher são controladas e limitadas, dá-se pouca 

margem para o controle formal”43.  

Dessa forma, entende-se que a soma da desconstrução do poder patriarcal e 

androcêntrico, que se baseiam nas discriminações e preconceitos contra a mulher, 

juntamente com o maior estudo e análise acerca do movimento feminista (tanto 

como vítima, quando como empreendedora) fizeram com que as taxas de 

encarceramento aumentassem com o passar dos anos (de acordo com pesquisa do 

INFOPEN44), pois assim haveria maior controle formal, fato que será melhor 

abordado e demonstrado no capítulo a seguir.  

Pode-se observar que em todas as teorias criminológicas há uma incerteza de 

como a mulher deve ser analisada, e que, muitas vezes, há um olhar diferenciado, 

sendo muitas vezes preconceituoso quando o estudo se relaciona a mulher e outros 

grupos marginalizados. De certa forma, as teorias são diversas e muitas vezes se 

contrapõe.  

Portanto, as teorias tradicionais e clássicas mais antigas são investidas de 

valores morais e sexistas e influenciaram por muitas vezes o pensamento 

androcêntrico de que as mulheres são subalternas, gerando grandes consequências 

no sistema de justiça criminal.  

E, nesse contexto, a criminologia feminista teve uma grande importância em 

fazer a ruptura dessa abordagem, fazendo uma maior consideração na variável de 

gênero, que levou a questionamentos a respeito do sistema punitivo, 

“desconstruindo o universo das formas tradicionais de legitimação punitiva e 

procurando soluções mais equitativas, que valorizem as situações concretas nas 

quais evoluem os diferentes protagonistas da intervenção penal”45.  

Conclui-se, portanto, que as teorias criminológicas passaram por diversas 

modificações de embasamento e viés de estudo, em que a mulher, na maioria das 

vezes, ocupou um lugar de opressão e subsidiariedade com relação a quem 

acometia o poder nas referidas épocas, que eram os homens. Logo, entende-se que 

 
43 ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo, IBCCRIM, 
2004, p. 39. 
44 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ 
sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019.  
45 PARENT, Colette; DIGNEFFE, Françoise. Au delá du silence: Les Productions féministes sur la 
“criminalité” et la criminalisation de femmes, déviance et societe. Genebra: Édition Médicine et 
Hygiéne, vol. 16, n. 3, p. 319, 1992, apud, ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do 
poder punitivo. São Paulo, IBCCRIM, 2004, p. 77. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
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séculos de repressão tiveram muito impacto e consequências nos cárceres, os 

investindo de preconceitos com relação a mulher que comete crimes. 

  

1.2 Impactos que as teorias criminalistas tiveram no sistema carcerário 

feminino 

Os conceitos e ideais criminológicos que taxaram a mulher como uma 

transgressora ocasional geraram, como consequência, um esquecimento das 

mulheres no contexto de políticas criminais.  

Nesse sentido, as mulheres que eram punidas tinham como característica o 

fato de ir contra o “dever ser” que se esperava da mulher, como as prostitutas, as 

mulheres que queriam ser homens, boêmias, mães solteiras e as que não queriam 

ter filhos, afirma Angotti46. 

De certa forma, toda mulher que tinha uma conduta social que desviasse do 

dito normal, deveria ser punida. Segundo Foucault47, haveria uma implantação das 

perversões múltiplas, que pune (isolando e intensificando) as sexualidades 

periféricas, de modo a penetrar nas condutas das mulheres. Sendo assim, era 

necessário que se investigasse onde estava o perigo, quem colocaria a sociedade 

em risco, e como proceder para que essas “mulheres desviantes” não fossem a 

regra.  

Cabe ressaltar que a prisão era – e ainda é, um lugar majoritariamente 

masculino, feito por e para homens, o que acabou por acarretar a invisibilidade das 

especificidades e necessidades femininas. Como afirma o Ministério da Justiça48: 

 
Historicamente, a ótica masculina tem sido tomada como regra para o 
contexto prisional, com prevalência de serviços e políticas penais 
direcionados para homens, deixando em segundo plano as diversidades 
que compreendem a realidade prisional feminina, que se relacionam com 
sua raça e etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de 
gênero, nacionalidade, situação de gestação e maternidade, entre tantas 
outras nuances.  

 

 
46 ANDRADE, Bruna Soares Angotti Batista de. Entre as leis da ciência, do estado e de Deus: o 
surgimento dos presídios femininos no Brasil. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. 
2012, p. 83. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-
145419/pt-br.php>. Acesso em: 01 de jun. 2019. 
47 FOUCAULT, MICHEL. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42º Edição. Petrópolis: Vozes, 1975. 
48 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ 
sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf


26 

 

Inclusive, nos primeiros presídios, onde ainda não havia uma separação entre 

homens e mulheres no sistema carcerário, era comum se verificar narrativas de 

abuso sexual, e, como pode-se observar que as mulheres já entraram nesse 

contexto em condições humanas absurdamente violentas49. 

Apenas a partir de 1920 é que foram feitos relatórios acerca da mulher 

encarcerada, de forma a mostrar uma certa preocupação do Estado com a mulher 

presa. Em 1934, o Conselho Penitenciário do Distrito Federal publicou um relatório 

em que explicita que a proporção de mulheres presas era de apenas 1% em 

comparação aos homens presos.  

Em passos lentos, foram constituídos então os primeiros presídios 

exclusivamente femininos, que, ainda naquela época, buscaram a purificação da 

mulher, com influência, ainda, de ideais religiosos, como se fosse uma busca pelas 

características do “dever ser” da mulher, que não seria como a de delinquente.  

Nesse sentido, as mulheres deveriam ser guiadas pelo modelo de mulher 

dona de casa, de forma que seria uma correção pois entendia-se que a mulher que 

cometia crimes precisava de correção, de bons exemplos. As tarefas seriam pras as 

tornar mulheres de casa exemplares, em que se orava, trabalhavam em costura, 

lavando roupa e cozinhando, e, depois de um tempo, eram levadas para trabalhar 

em casa de famílias. 

Nesse contexto, pode-se perceber que os presídios nasceram de forma 

improvisada, e diferentemente do objetivo de punir com relação aos homens, a 

carceragem feminina tinha como objetivo prioritário reinstalar o sentimento de 

“pudor”50 nas mulheres, como confirma Espinoza: 

 
(...) entendeu-se necessária a separação de homens e mulheres para 
aplicar a eles e elas tratamentos diferenciados. Com essa medida buscava-
se que a educação penitenciária restaurasse o sentido de legalidade e de 
trabalho nos homens presos, enquanto que, no caso das mulheres, era 
prioritário reinstalar o sentimento de “pudor” 51.  

 

 
49 ANDRADE, Bruna Soares Angotti Batista de. Entre as leis da ciência, do estado e de Deus: o 
surgimento dos presídios femininos no Brasil. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. 
2012, p. 19. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-
145419/pt-br.php>. Acesso em: 01 de jun. 2019. 
50 ROSTAING, Corinne. La relation carcérale. Identité et rapports sociaux dans les prisons de 
femmes. Paris: Press Universitaire de France, 1997, p. 42. 
51 ESPINOZA, Olga. A prisão feminina desde um olhar da criminologia feminista. Revista 
Transdisciplinar de Ciências Penitenciárias. p. 35-59, Jan-Dez/2002. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/37342766/A_PRIS%C3%83O_FEMININA_DESDE_UM_OLHAR_DA_CR
IMINOLOGIA_FEMINISTA>. Acesso em: 10 de jun. 2019.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
https://www.academia.edu/37342766/A_PRIS%C3%83O_FEMININA_DESDE_UM_OLHAR_DA_CRIMINOLOGIA_FEMINISTA
https://www.academia.edu/37342766/A_PRIS%C3%83O_FEMININA_DESDE_UM_OLHAR_DA_CRIMINOLOGIA_FEMINISTA
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Nesse sentido, verifica-se o que foi acima ressaltado, a mulher não era 

tratada como criminosa, mas sim como uma mulher, que deveria ser ressocializada 

de forma gradativa em afazeres domésticos e restaurar seu pudor. 

Portanto, verifica-se o quão importante é analisar as teorias criminológicas e o 

espaço prisional a partir de uma perspectiva de gênero, pois assim, percebe-se que 

foram negligenciadas as especificidades das mulheres desde a Idade Média. 

De fato, demonstra-se aqui o quanto a mulher, historicamente, já sofria com 

os efeitos da pena e ainda mais com os reforços que recebia de que era desvirtuada 

e subalterna dos homens. 

Dessa forma, cabe ressaltar o quanto a prisão para a mulher é extremamente 

desumana, que tem uma dupla punição52, em que se pune o desvio do “dever ser” – 

como condição de mulher que a sociedade impõe, e se pune com a privação de 

liberdade e falência do sistema prisional que não possui meios de garantir estrutura 

prisional para suas particularidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 No terceiro capítulo, abordar-se-á mais sobre o efeito da dupla punição em que me refiro no 
parágrafo. 
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CAPÍTULO II 

O SISTEMA CARCERÁRIO FEMININO 

 

Neste segundo capítulo o estudo será direcionado para a análise de fatos, 

que se observará a falta de estrutura para as mulheres, a pouca discussão acerca 

do tema e os números avassaladores que vêm tomando o cárcere feminino.  

Como vimos anteriormente, o cárcere feminino está embasado em preceitos 

de como a mulher “deve ser” e o que espera nesse ambiente não se difere muito 

disso, uma vez que foram adaptadas as regras masculinas para que a minoria 

feminina tivesse que se adequar a elas, mesmo tendo consciência de que os 

números populacionais só vem crescendo, como será demonstrado.  

Portanto, nesse capítulo já ficam demonstradas que as regras de dignidade 

da pessoa humana já vêm sendo descaracterizadas dentro do cárcere feminino, 

além da ignorância quanto às especificidades das mulheres.  

Haverá uma explicação sobre o perfil da mulher carcerária no Brasil, em que, 

na sua maioria, não destoam das encontradas no cárcere masculino – há então uma 

discussão social no que se refere ao o que o Estado busca punir e quem está 

englobado por essa objetivação de punição.  

Portanto, essas questões acima serão levantadas para que haja 

conscientização do universo por trás das grades para essas mulheres, de forma a se 

analisar a conjuntura até o momento, encontrando, assim, um público para o 

trabalho em questão, além das consequências claras decorrentes das teorias 

criminológicas demonstradas. 

 

2.1 População prisional 

Com relação ao contexto internacional, os dados do World Prison Brief e do 

World Female Imprisonment List53, indicam que o Brasil é o 4º país com maior 

população prisional feminina, com 42.355 mulheres no cárcere, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos, da China e da Rússia54.  

 
53 INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH. World Female Imprisonment List. 4ª Edição. 
Disponível em: <http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_ 
female_prison_4th_edn_v4_web.pdf >. Acesso em: 01 de jun. 2019. 
54 Os países com maiores populações prisionais femininas são os Estados Unidos (211.870), a China 
(107.131) e a Rússia (48.478). 

http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_%20female_prison_4th_edn_v4_web.pdf
http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_%20female_prison_4th_edn_v4_web.pdf
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A taxa de aprisionamento de mulheres é fonte de comparação internacional, 

que considera o número de pessoas privadas de liberdade para cada grupo de 100 

mil habitantes. No Brasil, a taxa de aprisionamento é de 55,4 mulheres para cada 

grupo de 100 mil com mais de 18 anos – ressaltando que o art. 228 da Constituição 

Feferal de 1988 considera as menores de 18 anos inimputáveis55. Dessa forma, o 

Brasil é o 3º país que mais encarcera mulheres, índice muito acima da média 

mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia56. Porém, por mais 

que seja um dos países que mais encarceram mulheres, não se vê centralidade 

acerca do tema nas discussões sociais e políticas.  

Tendo por análise a taxa de aprisionamento em um período de 16 anos (2000 

à 2016), o Brasil teve o aumento de 455% de população feminina, aumentando em 

média 2.300 mulheres por ano. Referido número que chega a ser discrepante com a 

Rússia, que no mesmo período, teve uma queda de 2%, além dos Estados Unidos, 

que teve um aumento de apenas 18%, da China, que aumentou 105% e da 

Tailândia, que aumentou 14%57.  

Cabe ressaltar que os referidos índices são alarmantes, e não podem ser 

explicados como decorrência do crescimento dos níveis nacionais da população, 

pois, de acordo com dados das Nações Unidas58, a população mundial cresceu 

apenas 18% de 2000 a 2014. Pode-se perceber então que a conta não fecha. 

No Brasil, a população carcerária feminina aumentou 363% a mais do que a 

população masculina, em uma marca de 16 anos (2000 a 2016). Fato que é 

assustador, e mesmo assim, as mulheres ainda tem que se adequar em ambientes 

majoritariamente masculinos.  

Pode-se perceber que a população carcerária feminina no Brasil cresce 

desenfreadamente. Em junho de 2016, havia 42 mil mulheres privadas de liberdade 

no Brasil, havendo um aumento de 656% em relação ao ano de 2000. Em que 

 
55 Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 
legislação especial. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 de 
maio 2019. 
56 Dados extraídos do INFOPEN Mulheres, 2ª Edição, 2018 e do World Prision Brief, que foram 
considerados dados relativos ao ano de 2015, quando disponíveis, e quando não havia informações 
relativa a esse ano, foram considerados dados de 2016 e 2017.  
57 A Rússia possui 48.478 mulheres no cárcere e taxa de aprisionamento de 33,5. Os Estados Unidos 
possuem 211.870 mulheres no cárcere e taxa de aprisionamento de 65,5. A China possui 107.131 
mulheres no cárcere e taxa de aprisionamento de 7,6. E a Tailândia tem 41.119 mulheres no cárcere 
e taxa de aprisionamento de 60,7. 
58 WALMSLEY, Roy. Word Female Imprisonment List. 13ª Edição. London: University of London, 
2015. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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apenas em 2005 houve uma queda de 3,6% em comparação a 2004, e, nos demais 

anos, a taxa só aumentou59.  

Com relação às Unidades da Federação, em especial o Rio de Janeiro, há 

2.254 mulheres encarceradas60, e, levando em consideração o contingente prisional 

por Unidade, mitigado pelas diferenças demográficas, sua taxa de aprisionamento é 

de 26,3%61. 

Dentre todos esses números de mulheres encarceradas no Brasil, deve-se 

levar observar que 19.223 (45%) não possuem condenação, 13.536 (32%) foram 

sentenciadas ao regime fechado e 6.609 (16%) foram sentenciadas ao regime 

semiaberto62. Ou seja, os referidos dados demonstram forte dificuldade de acesso à 

justiça que as mulheres encontram, uma vez que quase a metade da população 

carcerária não possui condenação. Mais especificadamente no Rio de Janeiro, há 

1.021 mulheres sem condenação (45%) e 716 sentenciadas ao regime fechado. O 

Rio de Janeiro não é uma das Unidades mais emergenciais com relação a falta de 

condenação, ficando atrás do Amazonas e Sergipe, por exemplo, em que os índices 

chegam a ser de 81% e 79%, respectivamente, de mulheres sem condenação. 

De fato, pode-se perceber o descaso com relação ao acesso à justiça que as 

mulheres enfrentam no Sistema Carcerário hoje. Em que há números altíssimos e 

crescentes de mulheres encarceradas, e, também em grande proporção, muitas não 

foram condenadas ainda.  

Conclui-se, assim, que o número de mulheres vem se estendendo 

desenfreadamente com o passar dos anos, sendo até maior do que o crescimento 

populacional carcerário masculino e, mesmo assim, os mesmos presídios 

masculinos que foram apenas concedidos as mulheres não mudaram sua estrutura 

ou sua capacidade populacional.  

 Portanto, a partir da conscientização acerca da quantidade populacional 

inserida no contexto da mulher carcerária, deve-se então fazer a análise ao perfil 

dessas mulheres e acerca das condições de vida destas. 

 

 
59 Análise feita com gráficos do INFOPEN Mulheres, 2ª Edição, 2018, em que os gráficos foram feitos 
com dados do Ministério da Justiça, e, a partir de 2005, do próprio INFOPEN.  
60 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ 
sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
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2.2 Condições das carceragens femininas e mistas 

Para melhor compreensão do que as mulheres encarceradas vivem, em 

forma de consequência do que foi constituído para elas nas teorias criminológicas, é 

necessário fazer um apanhado histórico das carceragens femininas, além de 

explicitar as condições atuais destas e das carceragens mistas. 

Isso ocorre porque, como pôde-se observar, as mulheres receberam um 

papel subsidiário nas discussões feitas pelos criminólogos demonstrados no primeiro 

capítulo, e com isso, os estabelecimentos penais não receberam a devida atenção e 

estudo para que fossem desenvolvidos, como se demonstrará.  

A partir desse contexto, essa análise será importante para se perceber os 

resquícios do passado e os o que se fomentou no começo para se chegar na 

conjuntura atual de descaso com diversos direitos inerentes à pessoa. Uma vez que, 

com dados demonstrativos, pode-se trazer veracidade e conclusões mais assertivas 

sobre o tema.  

 

2.2.1 Primeiros estabelecimentos penais femininos 

O parágrafo 2º do artigo 29 do CP de 1940 teve grande influência para e 

impulsionar a criação das primeiras carceragens femininas no Brasil, leia-se: “as 

mulheres cumprem pena em estabelecimento especial, ou, à falta, em secção 

adequada da penitenciária ou prisão comum, ficando sujeita a trabalho interno”. 

Percebe-se então que houve uma tentativa de viabilizar o encarceramento em 

estabelecimentos que observassem as particularidades das mulheres. Logo, a partir 

desse momento, todos os Estados da federação deveriam se preocupar em criar ou 

adaptar um presídio para mulheres, se não estariam desrespeitando as leis.  

Ocorre que, o referido artigo veio em um contexto em que todas as leis, 

políticas e instituições foram criadas, desenvolvidas e pensadas para aprisionar 

homens, desconsiderando totalmente o fato de que as mulheres poderiam cometer 

crimes, como explicado no capítulo anterior. 

Diante desse cenário acima apresentado, foram criadas as primeiras 

carceragens femininas, em que a primeira foi criada em 1937, em Porto Alegre, 

chamada de Instituto Feminino de Readaptação Social. Antes, as mulheres tinham 
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que cumprir pena em cadeias mistas, onde eram frequentemente estupradas e 

forçadas à prostituição para sobreviver63. 

Em 1941, com o decreto 12.116, foi criado o Presídio de Mulheres de São 

Paulo, porém, a carceragem foi feita de improviso, uma vez que foi instalada na 

antiga residência dos diretores do terreno da Penitenciaria do Estado, no bairro do 

Carandiru. Cabendo ressaltar que, mais uma vez, a carceragem foi projetada para 

homens especificamente. 

Em 1942 foi inaugurada a Penitenciária de Mulheres do Distrito Federal, no 

Rio de Janeiro, que foi construída em um terreno doado por um capitalista brasileiro, 

e, juntamente com a carceragem, foi construído o Sanatório Penal para 

Tuberculosos. 

Os primeiros presídios, em especial o de Porto Alegre e o do Rio de Janeiro, 

foram administrados pela Congregação Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor 

d’Angers, que nasceu na França, em 1829 com o objetivo de cuidar das jovens que 

desviassem dos caminhos esperados, fundada pela Madre Maria Eufrásia Pelletier, 

com a principal missão de salvação das almas e a cura moral. 

Entende-se que, naquela época, se acreditava que a mulher era encarcerada 

por falta de recato, rupturas morais, falta de educação e outros, e a administração 

ter sido iniciada pelas irmãs do Bom Pastor trazia uma imagem de que estas 

mulheres receberiam educação, teriam salvação moral, criariam uma ética cristã a 

ponto de não cometerem mais desvios da conduta que se esperava para uma 

mulher.  

Ora, como ficaria então a laicidade do Estado? Afirma Bruna Angotti que: 

 
A aparente contradição entre o Estado laico, constitucionalmente garantido, 
e a administração das religiosas é resolvida quando se considera que não 
se tratava de um estado laico, mas da afirmação legal de um estado laico, o 
que são duas pontas distintas64. 

 

 
63 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
131. 
64 ANDRADE, Bruna Soares Angotti Batista de. Entre as leis da ciência, do estado e de Deus: o 
surgimento dos presídios femininos no Brasil. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. 
2012. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-
br.php>. Acesso em: 01 de jun. 2019. 
 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
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Portanto, as primeiras carceragens foram criadas sob modelos patriarcais e 

laicos. Uma vez que, o Estado era laico, mas a administração dos estabelecimentos 

penais femininos da época era feitas por religiosas. No mínimo, uma contradição.   

Nesse contexto, havia um Guia das Internas, do Presídio de Mulheres da 

Penitenciaria de Bangu – que era administrado pela Congregação Nossa Senhora 

da Caridade do Bom Pastor d’Angers, que foi analisado por Bruna Angotti65. Tratava-

se de um guia com uma abordagem do que a mulher deveria fazer ao acordar, os 

horários das orações, de forma a aprender a ter disciplina. 

Percebe-se que o dia era todo ocupado com trabalho e oração, para que 

fosse ensinado à essas mulheres como elas deveriam ser como cristãs. Cabe 

relembrar o que Foucault, em História da sexualidade66, acentua que a mulher 

“ociosa” foi uma das primeiras a ser sexualizada, no sentido de ser obrigada a 

figurar com valor e família, em que eram atribuídas por obrigações conjugais e 

parentais, dando início então a histerização da mulher a partir do momento em que a 

mulher desvaira-se dessas condições impostas. Cabe ressaltar o paralelo entre a 

sexualidade da mulher anulado e o guia das mulheres, em que foram ensinadas a 

rezar, se arrumar com capricho e sobre a cultura moral.  

Uma vez que, naquela época, as mulheres eram presas por terem opinião, 

moças que recusavam a casar com pretendentes escolhidos pelos pais ou até 

mesmo as que não se casaram, por falta de jeito com as tarefas da casa: 

 
Era um processo de “domesticação”. Eram mulheres que não cometiam 
crimes necessariamente, mas que deixaram maridos ou eram refeitas pela 
família – conta Maria José Diniz, assessora de Direitos Humanos da 
Secretaria de Segurança Pública do governo do Rio Grande do Sul – Lá, as 
ensinavam a bordar, cozinhar e depois as mandavam de volta para a 
sociedade, para arrumar um bom partido para casar67.  

 

Demonstra-se, portanto, como as mulheres, ao cometer crimes, precisavam 

de uma domesticação, como se tratasse de animais. Ensinavam tarefas de casa, 

 
65 ANDRADE, Bruna Soares Angotti Batista de. Entre as leis da ciência, do estado e de Deus: o 

surgimento dos presídios femininos no Brasil. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. 
2012. p.43  Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-
145419/pt-br.php>. Acesso em: 01 de jun. 2019.  
66 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. 13ª Edição, 2011, p. 99. 
Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2940534/mod_resource/content/1/Hist 
%C3%B3ria-da-Sexualidade-1-A-Vontade-de-Saber.pdf>. Acesso em 29 de jun. 2019. 
67 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
132. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
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como bordar e cozinhar, e assim, estariam prontas para voltar para suas casas, já 

que teriam aprendido a fazer as coisas que foram destinadas às mulheres. 

À época, de acordo com Bruna Angotti68, havia uma clara preocupação em 

desestigmatizar o cárcere como espaço de suplício e de mostrá-lo como local de 

reconstrução moral e ressocialização. Logo o suplício, que tanto se parecia com as 

imposições da Congregação Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor d’Angers 

para com as carceragens femininas, onde  

 
o suplício faz parte do procedimento que estabelece a realidade do que é 
punido. Mas não é só: a atrocidade de um crime é também a violência do 
desafio lançado ao soberano: é o que vai provocar da parte dele uma 
réplica que tem por função ir mais longe que essa atrocidade, dominá-la, 
vencê-la por um excesso que a anula. A atrocidade que paira sobre o 
suplício desempenha, portanto, um duplo papel: sendo princípio da 
comunicação do crime com a pena, ela é por outro lado a exasperação do 
castigo em relação ao crime. Realiza ao mesmo tempo a ostentação da 
verdade e do poder; é o ritual do inquérito que termina e da cerimonia onde 
triunfa o soberano69. 

 

Portanto, faz-se um paralelo, pois o cárcere, nesse contexto, é um lugar que 

existia para reensinar as mulheres a serem exatamente aquilo que esperavam delas, 

de cerimoniar o triunfo daqueles que os punem. 

E, foi dessa forma que as carceragens foram criadas, para que quando as 

mulheres saíssem dos presídios, cumprissem o seu papel de dona de casa perfeita, 

uma vez que seriam disciplinadas, dominadas e vencidas por um excesso a ponto 

de anulá-las juntamente com o seu passado: 

 
O Madre Pelletier era uma prisão, mas também um espaço de tortura – diz 
Ariane Leitão, uma das fundadoras do comitê e então secretária de Políticas 
para as Mulheres do Rio Grande do Sul. A população gaúcha não sabia, 
tinha em sua cabeça que tortura só ocorria no Departamento de Ordem 
Política e Social e em uma ou outra casa. Ninguém lembrava que havia 
mulheres presas e torturadas. Eram invisíveis70.  

 

Fica observado então, que por trás do que é demonstrado como um espaço 

de reeducação, de orações e aprendizado, o Madre Pelletier era um espaço de 

tortura para as mulheres.  

 
68 ANDRADE, Bruna Soares Angotti Batista de. Entre as leis da ciência, do estado e de Deus: o 
surgimento dos presídios femininos no Brasil. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. 
2012. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-
br.php>. Acesso em: 01 de jun. 2019. 
69 FOUCAULT, MICHEL. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42º Edição. Vozes. 1975. p.57. 
70 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p.  
74-75. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11062012-145419/pt-br.php
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Conclui-se, portanto, que os primeiros estabelecimentos prisionais femininos 

e mistos foram criados sob égides de preceitos criados do “dever ser” já explicitado 

anteriormente, devendo então, passar para uma análise acerca da estrutura que 

repercute até a perspectiva atual. 

 

2.2.2 Estrutura das carceragens femininas no Brasil 

As estruturas prisionais, como já explicado anteriormente, foram destinadas 

aos homens, e assim, foram improvisadas e adaptadas para as mulheres. Em todo o 

Brasil, de acordo com o INFOPEN Mulheres de 2016, 74% das unidades prisionais 

são para homens, 7% para mulheres e 16% são carceragens mistas71. 

Cabe mencionar que, há 151.389 vagas em unidades masculinas, mas há 

apenas 12.428 em unidades femininas e 9.518 em unidades mistas. Ainda segue, 

portanto, a cultura de que as mulheres não cometem ou não deveriam cometer 

crimes, e assim, não são disponibilizadas vagas o suficiente para estas. 

Isso fica demonstrado quando é observado que a taxa de ocupação no 

sistema carcerário feminino é de 156,7%72, onde, em um espaço feito para caberem 

10 mulheres, são custodiadas 16.  

Portanto, leva-se em consideração que já há uma desigualdade de vagas 

entre as carcerárias femininas e masculinas, pois se fosse disponibilizadas metade 

do número de vagas masculinas para as carceragens femininas, não haveria essa 

taxa de ocupação no sistema tão alta. 

Além disso, apesar de haver estabelecimentos mistos, não há o suprimento 

das referidas especificidades que a mulher precisa, como já mencionado 

anteriormente. Mesmo depois de tanto tempo, as estruturas prisionais ainda não 

mudaram.  

 
- O que eles chamam de presídios mistos são, na verdade, presídios 
masculinamente mistos – opina Diniz. – Se não tem onde colocar mulheres, 
as botam de castigo, ou seja, o pior lugar da cadeira. Até a estrutura dos 
prédios é feita para homens. Os banheiros, por exemplo, são os chamados 
“bois”, ou seja, buracos no chão. Imagine uma grávida se agachando num 
lugar destes? Num presídio com trezentos homens e dez mulheres, quem 

 
71 Carceragens com celas e/ou alas específicas para o aprisionamento de mulheres dentro de um 
estabelecimento originalmente masculino, de acordo com o INFOPEN Mulheres de 2016. 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. P. 22. Disponível em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. 
Acesso em 20 de maio 2019.  
72 Ibidem.  

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
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vocês acham que vai trabalhar e estudar? Quem vai ter horário de banho de 
sol? A minoria? Os espelhos são uma lâmina onde elas se veem 
completamente deformadas. Imagine passar cinco ou seis anos se vendo 
assim e sem nunca observar seu corpo inteiro? Como você vai se 
imaginar?73. 

 

Ou seja, as mulheres vão para os presídios mistos por não terem lugar 

exclusivamente delas, mas lá, ainda sofrem por serem minoria, uma vez que não há 

qualquer tipo de adequação ou adaptação para as mulheres que ali se encontram. 

Até mesmo dentro do estabelecimento prisional, a discussão central ainda é focada 

para os homens. 

O Grupo de Trabalho Interministerial para Reorganização e Reformulação do 

Sistema Prisional Feminino74 afirma que quase sempre as mulheres ocupam 

construções públicas anteriormente desativadas ou interditadas por questões de 

segurança ou salubridade. A Penitenciária feminina do Espírito Santo era um 

manicômio judiciário e foi adaptado para custodiar mulheres; no Pará, era um antigo 

Centro de Reeducação de Menores, que ainda mantém as mesmas instalações e 

estruturas arquitetônicas da época de sua construção; no Distrito Federal, era um 

antigo Centro de Menores Infratores adaptado; no Rio de Janeiro, o presídio Nelson 

Hungria é uma antiga casa de detenção provisória sem qualquer adaptação, onde as 

instalações não são adequadas e há superlotação nas celas.  

 Logo, pode-se perceber que o descaso com relação aos direitos da mulher no 

cárcere já se inicia no momento em que o Estado percebeu que precisariam ser 

construídos estabelecimentos penais para custodia-las, pois, de fato, não houve 

uma preocupação com questões óbvias de dignidade, segurança, adaptações e 

salubridade. 

Segundo o mesmo relatório acima, em São Paulo, na Penitenciária de 

Sant’Ana, foi construída em 1929 e projetada para abrigar homens, e, quando 

fizeram a reforma, não ocorreram mudanças para as particularidades femininas, 

assim como todos os outros. De forma que, no local do vaso e do chuveiro, não há 

uma parede alta o suficiente para tampar todo o corpo feminino, em que a altura 

cobre a visão até a cintura apenas. O Relatório Interministerial, afirma, inclusive, que 

 
73 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
133. 
74 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relatório Final – Reorganização e Reformulação do Sistema 
Prisional Feminino. Dez-2007, p. 29. Disponível em: <https://carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2012/09/RELATORIO_FINAL_-_vers%C3%A3o_97-20031.pdf>. Acesso em: 11 de 
junho de 2019. 

https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2012/09/RELATORIO_FINAL_-_vers%C3%A3o_97-20031.pdf
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2012/09/RELATORIO_FINAL_-_vers%C3%A3o_97-20031.pdf
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essa reforma acabou com a parte destinada a recreação dos homens, acabando 

com o lazer, o incentivo ao esporte e a cultura; e no lugar, foi construído residências 

para funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária.  

Conclui-se então, que além da prisão já ser extremamente árdua e 

complicada, o Estado e as estruturas disponibilizadas à essas mulheres são 

péssimas e secundárias, muito por consequência social e histórica atribuída à 

mulher. Assim, a fim de se estabelecer um público para qual essas condições se 

aplicam, busca-se um perfil da mulher carcerária no Brasil. 

 

2.3 O perfil da mulher carcerária no Brasil 

De acordo com o INFOPEN75, pode-se afirmar que 50% da população 

prisional feminina é jovem (de 18 a 29 anos)76, segundo a classificação do Estatuto 

da Juventude77. De fato, um público predominantemente jovem, onde a taxa de 

aprisionamento se encontra em 53,8 mulheres presas para cada grupo de 100 mil 

mulheres, um número extremamente significante, ainda mais se for observado em 

comparação a mulheres acima de 29, como demonstra o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública: 

 
Se aprofundarmos a análise acerca do aprisionamento em diferentes faixas 
etárias da população criminalmente imputável, é possível verificar que as 
chances de mulheres entre 18 e 29 anos serem presas no Brasil é de 2,8 
vezes maior do que as chances de mulheres com 30 anos ou mais serem 
presas78. 

 

Com relação a raça, cor ou etnia, o sistema prisional, tanto com mulheres 

quanto com homens, é composto majoritariamente por pessoas negras. Com 

relação as mulheres, só há dados de 72% da população prisional feminina, e, a 

partir da análise desses dados, pode-se afirmar que 62% da população prisional 

 
75 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ 
sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 
76 27% das mulheres são jovens de 18 a 24 anos e 23% das mulheres são jovens de 23 a 29 anos. 
18% das mulheres possuem de 30 a 34 anos, 21% possuem de 35 a 45 anos, 9% possuem de 46 a 
60 anos e apenas 1% possui 61 anos ou mais. 
77 Lei nº 12.852/2013, Art. 1º, §1º. Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com 
idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade. BRASIL. Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 
2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm>. 
Acesso em: 05 de jun. 2019. 
78 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ 
sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
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feminina é composta por mulheres negras (25.581) e 37% por mulheres brancas79 

(15.051).  

Consequentemente, podemos afirmar que há uma diferença culturalmente 

constituída que reflete no sistema carcerário feminino, uma vez que, não há uma 

discrepância com relação ao indice populacional total, pois 53% das pessoas no 

Brasil são negras e 46% das pessoas são brancas80, e assim, não há que se falar de 

crescimento carcerário proporcional ao crescimento populacional total, já que há 

pouca diferença entre a população branca e negra no geral, mas dentro das 

carcerárias, há uma grande disparidade.  

A disparidade entre mulheres brancas e negras no Rio de Janeiro chega a ser 

mais alarmante ainda, sendo maior do que a média brasileira, em que 65% das 

mulheres são negras e as brancas são apenas 32%81.  

Cita-se Mendes:  

 
No programa crítico, os meios para reduzir o problema do crime devem ser 
buscados na política socioeconômica. Pois, o sistema de justiça criminal 
reproduz (e produz) iniquidade social ao interessar-se muito pela 
delinquência das classes sociais mais baixas e pouco por outro tipo de 
transgressão. Daí porque os mais pobres estarem sobre-representados 
dentro do sistema carcerário. Como um modo de controle social, a 
intervenção penal brutaliza e transforma em bodes expiatórios os grupos 
mais vulneráveis da sociedade. 
Os críticos demonstraram que a seletividade e a ineficácia do sistema penal 
são causadoras de muitos erros82. 

 

Mostra-se, portanto, como o direito e a seletividade do Estado é variável, uma 

vez que claramente o objetivo do Estado não é acabar com os criminosos, se não, o 

faria indo atrás das camadas mais poderosas, mas o faz com relação as classes 

sociais mais baixas e oprimidas. 

 
79 Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, junho/2016. PNAD, 2015. Em que cabe 
ressaltar que o levantamento do Infopen utiliza as cinco categorias propostas pelo IBGE para 
classificação quanto à cor ou raça: Branca, Preta, Parda, Amarela ou Indígena. Em que os dados 
coletados pelo Infopen para essas variáveis são cadastrados pelos gestores responsáveis pelo 
preenchimento do formulário de coleta do Infopen, não havendo controle sobre a auto declaração das 
características. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. 
Acesso em 20 de maio 2019. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
82 MENDES, Soraia da Rosa. (Re)Pensando a Criminologia: Reflexões sobre um Novo 
Paradigma desde a Epistemologia Feminista. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito. 
Universidade de Brasília. Brasília/DF, 2012, p. 68. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/handle/10482/11867>. Acesso em: 29 de maio 2019. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://repositorio.unb.br/handle/10482/11867
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Já com relação a escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil, 

os dados abordados contam apenas com informações de 73% da população, e 

pode-se observar que o número de mulheres com o ensino fundamental incompleto 

chega a ser 45%83, e, mais de 50% não possui ensino médio completo, quando 

somadas as porcentagens de mulheres analfabetas, com ensino fundamental 

incompleto e ensino médio incompleto. 

No Rio de Janeiro, a situação é ainda mais complicada, em que somam 58% 

as mulheres que não possuem o ensino fundamental completo, de forma que chega 

a ser 80% o número de mulheres que não possuem o ensino médio completo. Fica 

evidente a falta de escolaridade, sendo um elemento importantíssimo para que não 

houvesse uma taxa populacional tão alta, como sugere o relatório do Departamento 

Penitenciário Nacional: “Manter os jovens na escola pelo menos até o término do 

fundamental pode ser uma das políticas de prevenção mais eficientes para redução 

da criminalidade e, por conseguinte, da população prisional.”84. 

Logo, a relevância do estudo (e seu investimento na educação de base) é de 

que poderia ser uma política pública utilizada para se reduzir a criminalidade, e 

consequentemente a população prisional, resguardando assim a dignidade da 

pessoa humana e diversas outras condições precárias para as mulheres que 

acabam por adentrar no sistema prisional. 

Tratando-se do estado civil, 62% das mulheres encarceradas são solteiras. 

Aborda-se também que há muitas mulheres com filhos, sendo que 57% mulheres 

possuem mais do que dois filhos85. Porém, como afirmado acima, muitas destas não 

possuem vínculos matrimoniais, estando completamente sozinhas antes mesmo de 

 
83 De acordo com o Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, junho/2016. 2% das 
mulheres são analfabetas, 3% são alfabetizadas sem cursos regulares, 45% possuem ensino 
fundamental incompleto, 15% possuem ensino fundamental completo, 17% possuem ensino médio 
incompleto, 15% possuem ensino fundamental completo, 2% possui ensino superior incompleto, 1% 
possui ensino superior completo, 0% acima de superior completo. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN 
Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 
84 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento de Informações Penitenciárias INFOPEN – 
Dezembro 2014. p. 46. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf> Acesso em: 
20 de maio 2019. 
85 Segundo o Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, junho/2016, 26% das 
mulheres encarceradas não possuem filho, 18% mulheres possuem um filho, 20% mulheres possuem 
2 filhos, 17% mulheres possuem três filhos, 8% mulheres possuem quatro filhos, 5% mulheres 
possuem 5 filhos, 7% mulheres possuem 6 filhos ou mais. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN 
Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_ arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
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entrar no sistema carcerário, ou ficando sozinhas a partir de sua entrada, como 

aconteceu com uma jovem, Tamyris, entrevistada por Nana Queiroz, em seu livro 

“Presos que menstruam”86:  

 
- Fui pega e posso perder a guarda do meu filho, tudo por causa de uma 
maldita mala. Fico rindo por fora, mas chorando por dentro. Deixei meus 
filhos lá fora. Deixei meus filhos sem mãe...  
 
Ao saber da prisão, o marido prometeu matá-la quando saísse. Onde já se 
viu mulher, ainda mais bonita, vender droga? Pediu o divórcio antes mesmo 
que a pena de Tamyris saísse.  

 

Cabe ainda mencionar que os dados acerca da maternidade no sistema 

carcerário só foram incluídos no INFOPEN Mulheres no ano de 2016, uma vez que 

foi incorporada ao seu levantamento a partir de 2014, sendo analisada pela primeira 

vez em junho do mesmo ano. Porém, de acordo com o Infopen Mulheres de 201687,  

 
(...) a disponibilidade de informação sobre o número de filhos, no entanto, 
permanece baixa em todo país e foi possível analisar dados referentes a 
apenas 7% da população prisional feminina em junho de 2016, o que 
corresponde a uma amostra de 2.689 mulheres sobre as quais se tem 
informações.  

 

Ou seja, foram observados apenas 7% da população prisional feminina no 

que se refere aos filhos das mulheres no cárcere, uma vez que foram 

disponibilizadas poucas informações sobre estes, mostrando clara invisibilidade 

destes e a vontade do assunto apenas ser ignorado.  

No Rio de Janeiro, embora seja um dado extremamente relevante para se 

analisar o perfil da mulher no cárcere, não há qualquer informação acerca da 

quantidade de filhos de homens e mulheres que estão inseridos no regime de 

privação de liberdade.  

Dessa forma, torna-se inviável qualquer conclusão sobre os filhos das 

carcerárias com a falta de representatividade da amostra coletada, como se não 

houvesse significância sobre os filhos que estão longe de suas mães e sobre os que 

foram afastados delas dentro do cárcere.  

Destaca-se, porém, mesmo com a falta de informações, que 53% dos homens 

que se encontram no sistema prisional declararam não ter filhos, sendo uma 

 
86 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
162. 
87 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ 
sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_ arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/%20sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_%20arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/%20sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_%20arte_07-03-18.pdf
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diferença de 21% entre os gêneros88, havendo notória desigualdade e uma demanda 

maior de formulação de estruturas penais capazes de suprir à institucionalização da 

criança, além das peculiaridades intrínsecas das mulheres e os efeitos da separação 

da mãe na vida desta.  

O fato de que mais da metade das mulheres são solteiras e possuem filhos, 

demonstram que essas mães não contam com a corresponsabilidade dos pais. De 

acordo com Monica Ovinski de Camargo Cortina89: 

 
(...) Numa cultura baseada na “ética do cuidado” como parte da condição 
feminina, o que resulta na diretriz de que elas serão as responsáveis diretas 
pelo cuidado e sustento dos(as) filhos(as). Por conta disso, as mulheres 
tornam-se também chefes de família. Observa-se que a problemática da 
questão não resida na chefia feminina, mas na consideração de que não 
existe a cooperação de outra pessoa para compor a renda familiar e nem 
para compartilhas a responsabilidade pelos cuidados dos filhos e das filhas. 

 

Logo, há de se relembrar sobre a sexualidade feminina nesse contexto, em 

que são atribuídos conceitos de mãe para a mulher, como se ela devesse ser a 

única responsável pelo cuidado e sustento dos filhos, e nesse contexto, em que se 

encontram sozinhas, como mães no cárcere, a problemática se encontra no fato de 

que não existe uma cooperação com ela, trazendo toda e qualquer responsabilidade 

para uma pessoa que está em situação desumana e ainda tem que se preocupar 

com suas atribuições fora do cárcere. 

Um dos pontos mais emblemáticos da análise de dados com relação às 

mulheres é o alto índice de mulheres presas em decorrência da Lei de Droga90, que 

é de 62% das encarceradas. Além disso, consegue-se formular análises dos fluxos 

do sistema de justiça criminal, como por exemplo, o fato de que os crimes praticados 

são sem violência, como furtos91 e ligados ao tráfico de drogas.  

 
88 De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 53% dos homens que se 
encontram no sistema prisional declararam não ter filhos. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. 
Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_ 
arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 
89 CORTINA, Monica Ovinski de Camargo. Mulheres e tráfico de drogas: aprisionamento e 
criminologia feminista. Revista Estudos Feministas. 2015, vol. 23, n. 3, p. 761-778. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2015000300761&script=sci_abstract&tlng=pt>. 
Acesso em: 01 de jun. 2019. 
90 Tráfico e associação para o tráfico. 
91 De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 20% das mulheres são 
condenadas por crimes contra o patrimônio (no caso em tela, os crimes de furto e roubo). 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2ª Edição. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ 
sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 20 de maio 2019. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2015000300761&script=sci_abstract&tlng=pt
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
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Os referidos crimes, em comparação a população prisional masculina, 

possuem números discrepantes, uma vez que os crimes relacionados à Lei de 

Droga compõem apenas 26% dos carcerários, e os crimes contra o patrimônio – 

furto e roubo, por exemplo, compõem 38% dos carcerários.  

Quando se a analisa essas informações ao longo do ano de 2007 a 2016, 

observa-se que subiu de 18% a porcentagem de mulheres encarceradas por crimes 

relacionados à Lei de Drogas. Dessa forma, pode-se observar uma mudança nos 

delitos cometidos pelas mulheres no sistema carcerário. Cabe destacar que, antes, 

majoritariamente os crimes ligados às mulheres eram com relação à sua condição 

de gênero – aborto92, infanticídio93 e crimes passionais94, como afirma Del Olmo, em 

1996.  

Numa análise, entre os crimes relacionados ao tráfico de drogas seriam, o 

crime de tráfico internacional de drogas95 que corresponde a 2%, o crime de 

associação para o tráfico96 que corresponde a 16% das incidências e 44% referem-

se à tipificação de tráfico de drogas propriamente dita97. Assim, chega-se à 

conclusão de que as mulheres exercem papéis menos relevantes, ocupando 

posições mais subalternas, em que são pequenas vendedoras, realizam transporte 

de pouca quantidade de droga – mula (transportar entorpecente), avião (entrega de 

entorpecente), fogueteira (sentinela encarregado de dar o alerta de invasão pela 

 
92 Que seria a interrupção da gravidez, sendo crime se o feito propositalmente – aplicando-se o artigo 
124, do Código Penal. BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm#art361>. Acesso em: 03 de 
jun. 2019. 
93 Nesse caso, seria matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo 
após, de acordo com o artigo 123, do Código Penal. Ibidem. 
94 Que seriam os crimes cometidos por alguma influência da paixão.  
95 Lei 11.343/06, art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa. BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em: 03 de jun. 
2019. 
96 Lei 11.343/06, art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente 
ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e 
duzentos) dias-multa. Ibidem. 
97 Lei 11.343/06, art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa. Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm#art361
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
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polícia ou facções rivais), vapor (vender material entorpecente)98; de forma geral, 

reproduzem uma função que demanda direto contato com a droga, e que assim, 

consequentemente, são alvos mais fáceis de penalização.  

Ora, há muito dinheiro envolvido no tráfico, e, propositalmente, uma vez que 

não se prende os elos mais poderosos e altos cargos, só se prende o elo mais fraco, 

como abordar-se-á mais para frente. Fica evidente então a falha da criminalização 

do tráfico de drogas, como afirma Monica Ovinski de Camargo Cortina99: 

 
Como se não bastasse a identificação a esses critérios, essas mulheres 
ainda incidem na prática de um crime apontado como a raiz de todos os 
males sociais, intensamente perseguido pelas agências de controle 
penal sob o ilusório argumento de que sua aniquilação traria a 
almejada paz social, a solução para o fim da violência urbana. No 
entanto, é notório o fracasso da estratégia internacional de combate às 
drogas sob o formato repressivo bélico, sedimentado em políticas 
internacionais colocadas em prática desde a década de 1990 (grifos 
nossos). 

 

Logo, a mulher adentra no crime sendo subalterna e ainda estão, em grande 

maioria, inseridas no contexto do tráfico, sendo que é um dos crimes considerados 

mais perseguidos, apontado como a raiz de todos os males sociais, gerando, 

portanto, uma vitimização da mulher, que é um grupo mais vulnerável.  

De acordo com todas as características abordadas e analisadas acima, pode-

se traçar um perfil da mulher carcerária no Brasil, como sendo negra, jovem, solteira, 

de baixa escolaridade, mãe e predominantemente presa por tráfico de drogas.  

Como afirma Olga Espinoza100, “os dados descritos reforçam a certeza de que 

a mulher reclusa integra as estatísticas da marginalidade e exclusão”, reafirmando o 

que já foi explicitado no trabalho em questão, e continua, esclarecendo que “esse 

quadro sustenta a associação da prisão à desigualdade social, à discriminação e à 

seletividade do sistema de justiça penal, que acaba punindo os mais vulneráveis, 

sob categoria de raça, renda e gênero”. Cabe ressaltar que a referida passagem foi 

 
98 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Glossário de palavras e expressões utilizadas por 
facções criminosas e presos. 2ª edição. EDA – Registro nº 419.734. Livro: 1.365 – Folha: 339. 
Disponível em: <https://docplayer.com.br/72549176-Glossario-de-palavras-e-expressoes-utilizada-
por-faccoes-criminosas-e-presos.html>. Acesso em: 04 de jun. 2019. 
99 CORTINA, Monica Ovinski de Camargo. Mulheres e tráfico de drogas: aprisionamento e 
criminologia feminista. Revista Estudos Feministas. 2015, vol. 23, n. 3, p. 761-778. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2015000300761&script=sci_abstract&tlng=pt>. 
Acesso em: 01 de jun. 2019. 
100 ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo, IBCCRIM, 
2004, p. 127. 

https://docplayer.com.br/72549176-Glossario-de-palavras-e-expressoes-utilizada-por-faccoes-criminosas-e-presos.html
https://docplayer.com.br/72549176-Glossario-de-palavras-e-expressoes-utilizada-por-faccoes-criminosas-e-presos.html
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2015000300761&script=sci_abstract&tlng=pt
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escrita em 2004, porém segue se aplicando, uma vez que as mulheres ainda 

possuem o mesmo perfil carcerário. 

Analisa-se, portanto, mais profundamente acerca da inserção das mulheres 

no tráfico, para que possa ser feita uma concepção completa do objeto de estudo 

em questão. 

 

2.3.1 Inserção das mulheres no tráfico: Alguns apontamentos 

A vulnerabilidade da mulher101 tem consequência direta nos modos de 

inserção feminina no delito de tráfico de drogas, que pode ser demonstrado pelas 

estatísticas oficiais acima descritas, além dos diversos relatos das trajetórias de vida, 

que, na maioria das vezes, são vítimas102, não criminosas. Como por exemplo, 

Romina, uma mulher em cárcere que foi entrevistada por Nana Queiroz, em seu livro 

“Presos que menstruam”103: 

 
Romina aprendeu, então, que tinha servido de “mula” – o mesmo nome 
dado ao animal sem inteligência que transporta os pesos da roça. Como 
mula, não tinha questionado a carga, trabalhara quase que em troca de 
comida e água e tomara a chicotada em silencio para não sobrer ainda 
mais. 

 

Romina nem sabe, mas o golpe no qual caiu é muito comum. Grandes 
redes de tráfico internacional costumam aliciar mulheres em situação de 
vulnerabilidade para fazer o serviço arriscado em seu lugar. Assim, se 
pegas, elas não dirão nada, por medo. Essas mulheres, pobres, pouco 
instruídas, doentes ou mães solteiras, também aceitam correr perigo por 
quantias mínimas. Romina, por exemplo, ganharia apenas mil reais e a 
passagem de volta. 

 

Revela-se que há três tipos de mulheres que são usadas para a rede de 

tráfico104: As mulheres que são enganadas e o praticam sem saberem o que 

estavam fazendo; as que são profissionais do crime e estão em busca de poder – 

 
101 Vulnerabilidade social e de gênero, de acordo com as análises dos índices de baixa escolaridade e 
renda descritos anteriormente.  
102 Cabendo relembrar o que foi explicitado no primeiro capítulo acerca da perspectiva da mulher 
como vítima, não como criminosa, em que a mulher já vem sofrendo tanto, que uma hora decide 
“reagir” incitando-se ao crime.  
103 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
158. 
104 De acordo com a pesquisa da Unesp e do Instituto terra, Trabalho e Cidadania, de Ana Paula 
Navarrete e Juliana Santos, que se chama “As vozes que ninguém quer ouvir: um retrato das presas 
estrangeiras no Brasil”. CUNHA, Ana Paula Navarrete Munhoz da; SANTOS, Juliana. As vozes que 
ninguém quer ouvir: um retrato das presas estrangeiras no Brasil. Monografia (Bacharel em 
Comunicação Social-Jornalismo) – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Universidade 
Estadual Paulista, Bauru/SP, 2014. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/bitstream/ 
handle/11449/118814/000795679.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 05 de jun. 2019. 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/118814/000795679.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/118814/000795679.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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que são poucas; e as que sabiam que estavam praticando um ato ilícito, mas se 

arriscaram pelo dinheiro, fato que também será ressaltado após.  

Para algumas mulheres, o tráfico traz poder e respeito, duas qualidades que 

não percorrem com a realidade feminina, uma vez que, por uma questão de gênero 

apenas, as mulheres são desqualificadas e desrespeitadas diariamente, como 

aconteceram com as diversas teorias criminológicas trazidas neste trabalho. Porém, 

até mesmo no mercado ilícito, elas são inferiorizadas e subalternas, como já 

explicitado anteriormente.  

Porém, de acordo com a pesquisa feita por Monica Ovinski de Camargo 

Cortina105, os motivos mais relatados pelas mulheres dizem respeito a criação dos 

seus filhos, uma vez que para que sustentassem estes sozinhas, 

concomitantemente à falta de inserção no mercado de trabalho lícito, acabam por 

encontrar a saída no mercado ilícito de drogas, fato que se relaciona ao descrito 

acima sobre a sexualidade feminina, ao se constatar que as mulheres estão sendo 

mães sem qualquer amparo financeiro. Logo, entram no mercado de alto risco para 

obtenção de lucro. 

E, também, há os casos em que o tráfico passa a ser visto como uma 

atividade comum, se for recorrente no ciclo social e no vinculo familiar, por exemplo 

quando as mulheres que são casadas com traficantes e acabam por traficar com 

eles pela normalidade de ver como acontece, e, assim, ocorre por agregar os 

familiares para obtenção de renda para um mesmo fim em comum.  

Com isso, conclui-se que, o tráfico, nos parâmetros atuais, é o crime 

prioritário para o Estado combater, como se fosse o único meio pelo qual deve se 

controlar socialmente e consequentemente, a pobreza. Porém, é fato, as mulheres 

ocupam um espaço minoritário e subalterno dentro dessas organizações, em que, 

cabe ressaltar, o Estado só busca punir os que possuem menos importância, no 

critério de poder. Logo, por conta dessa corrente estatal, explica-se, portanto, o 

motivo pelo qual o número das mulheres no cárcere subiu de forma desenfreada.  

 

 

 

 
105 CORTINA, Monica Ovinski de Camargo. Mulheres e tráfico de drogas: aprisionamento e 
criminologia feminista. Revista Estudos Feministas. 2015, vol. 23, n. 3, p. 761-778. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2015000300761&script=sci_abstract&tlng=pt>. 
Acesso em: 01 de jun. 2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2015000300761&script=sci_abstract&tlng=pt
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CAPÍTULO III 

A MULHER E SEUS DIREITOS NO CÁRCERE  

 

Foucault afirma, ao se tratar sobre as punições106, que a prisão foi construída 

por e para homens, com o objetivo de ser um aparelho que transformasse homens. 

Fato que já foi analisado anteriormente no presente trabalho.  

O autor explicita que, “o castigo deve ter como objetivo as consequências do 

crime, entendidas como a série de desordens que este é capaz de abrir”107. Ou seja, 

deve ser individualizada a ponto de ser equilibrada e proporcional a pena e a 

qualidade do delito, de acordo com o impacto que o delito causou na ordem social. E 

que, de certa forma, a pena deve ser calculada com relação a sua possível 

repetição. 

A reforma penal do século XVIII, de acordo com Foucault, tenta trazer novos 

princípios com relação ao poder de punir e novas problemáticas acerca de sua 

medida, de forma que o cidadão deve saber e compreender que, se houver uma 

ruptura com a lei da sociedade, ele deverá ser punido: 

 
Ele rompeu o pacto, é portanto inimigo da sociedade inteira, mas participa 
da punição que se exerce sobre ele. O menor crime ataca toda a sociedade; 
e toda a sociedade – inclusive o criminoso – está presente na menor 
punição. O castigo penal é então uma função generalizada, coextensiva ao 
corpo social e a cada um de seus elementos. 

 

Nesse sentido, entende-se que, a partir do momento em que a mulher rompe 

com o pacto, cometendo um crime, ela se torna inimiga da sociedade inteira, se 

tornando, assim, um objeto a ser punido. 

Portanto, nasce uma problemática em que há, de um lado todas as forças (a 

sociedade, o poder e os direitos) e do outro, uma pessoa passiva de punição. De 

certa forma, nasce assim, “um monstro” punível e culpável. Desloca-se, portanto, 

durante a referida reforma penal, da vingança do soberano à defesa da sociedade. 

Segundo Foucault, o monstro humano é aquele que sua existência e sua 

forma violam não apenas as leis da sociedade, mas a violação das leis da natureza. 

Questiona-se então, qual seria o limite da punição? Pois, de certa forma, 

pode-se perceber que a vontade da sociedade se baseia na vingança, no maltratar o 

outro que cometeu algum delito em questão, em ver o outro sofrer e achar que por 

 
106 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42º Edição. Petrópolis: Vozes, 1975. 
107 Ibidem.  
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ter cometido algum crime, este é um monstro e deve ser punido em todas as suas 

esferas: punição da alma, do corpo físico e do psicológico.  

Cabe ressaltar, assim, que “o que precisa moderar e calcular são os efeitos 

de retorno do castigo sobre a instância que pune e o poder que ela pretende 

exercer”, afirma Foucault108.  

Tem-se, assim, o princípio da dignidade humana109, em que só deveriam ser 

aplicadas punições “humanas”, e dessa forma deveria ser feito um controle 

necessário dos efeitos de poder, de acordo com o autor. 

A partir da Constituição da República de 1988, houve uma maior preocupação 

com relação a dignidade humana110, em que se baseia em diferentes valores que 

existiam e ainda existem na sociedade. Há uma certa dificuldade em definir o 

significado da dignidade da pessoa humana, porém, o Professor Ingo Wolfgang 

Sarlet procura conceituar:  

 
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos.111 

 

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana é o mínimo de respeito e 

consideração por parte do Estado, assegurando direitos e deveres por toda a 

sociedade de forma a manter características intrínsecas ao bem-estar.  

De forma a serem garantidos direitos e garantias fundamentais e básicas, 

independentemente de concepções plurais, deve ser feito um consenso entre 

multiplicidade de valores morais e culturais.  

Em suma, por consequência de uma sociedade que buscava uma maior 

observância da dignidade humana, foram garantidos aos carcerários um mínimo de 

direitos e garantias, mesmo que inserido numa perspectiva de culpabilidade por 

 
108 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42º Edição. Petrópolis: Vozes, 1975, 
p. 90. 
109 O princípio da dignidade da pessoa humana se encontra positivado no artigo 1º, inciso III da 
Constituição Federal de 1988. 
110 Constituição Federal de 1988. Art. 1º, III. BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao 
/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
111 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 8ª Edição. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007, p. 62. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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algum delito112, em que busca a vingança da sociedade, frente ao criminoso, 

inclusive relembrando preceitos do olho por olho, dente por dente113.  

Porém, de fato, as mulheres encarceradas possuem condições e 

particularidades que os homens não possuem. Assim, o artigo 38 do Código Penal e 

o artigo 3º da Lei de Execuções Penais dispôs que “o preso conserva todos os 

direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o 

respeito à sua integridade física e moral”. Logo, o condenado deve cumprir apenas a 

pena que foi aplicada pela sentença, e assim, todos os outros direitos que são 

inerentes à pessoa e o mínimo de dignidade humana, e que devem permanecer 

garantidos. 

Dessa forma, iniciou um pensamento de que o Estado deveria garantir um 

mínimo da dignidade humana para as mulheres de acordo com as suas 

particularidades, com relação a sua integridade física e moral, que será explicado a 

seguir, para que possa ser verificado, de forma gradativa quais são os direitos da 

mulher no cárcere e se estes são tão efetivos na prática quanto aparentam ser 

quando positivados. 

 

3.1 Particularidades da carcerária 

De fato, a mulher possui diversas particularidades inerentes ao gênero, por 

isso, de acordo com o artigo 5º, XLVIII da Constituição Federal, “a pena será 

 
112 De acordo com o artigo 41, da Lei de Execução Penal, constituem direito dos presos De acordo 
com o artigo 41, da Lei de Execução Penal, constituem direito dos presos: A alimentação; atribuição 
de trabalho e sua remuneração; Previdência Social; constituição de pecúlio; proporcionalidade na 
distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; exercício das atividades 
profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução 
da pena; assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; proteção contra 
qualquer forma de sensacionalismo; entrevista pessoal e reservada com o advogado; visita do 
cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; chamamento nominal; 
igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; audiência especial 
com o diretor do estabelecimento; representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de 
direito; contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros 
meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes; atestado de pena a 
cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. 
BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 29 de maio 2019. 
113 Lei de talião que significa a reciprocidade do crime e da pena, que a punição seja basicamente o 
crime que a pessoa cometeu, só que contra esta.  MEISTER, Mauro Fernando. Olho por Olho: A Lei 
de Talião no Contexto Bíblico. Fides Reformata, XII, n. 1, 2007, p. 57-71. Disponível em: 
<https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/3-Olho-por-olho-a-lei-de-Tali%C3%A3o-no-
contexto-b%C3%ADblico-Mauro-Fernando-Meister.pdf>. Acesso em: 13 de jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/3-Olho-por-olho-a-lei-de-Tali%C3%A3o-no-contexto-b%C3%ADblico-Mauro-Fernando-Meister.pdf
https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/3-Olho-por-olho-a-lei-de-Tali%C3%A3o-no-contexto-b%C3%ADblico-Mauro-Fernando-Meister.pdf
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cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 

idade e o sexo do apenado”114.  

Dessa forma, as mulheres devem ficar apenadas em estabelecimentos 

exclusivamente femininos115, porém, como já observamos anteriormente no presente 

trabalho, muitas mulheres encarceradas ainda se encontram em presídios mistos, 

que até estariam dentro dos padrões uma vez que se alega que não frequentariam 

os mesmos locais dentro da carcerária – que estariam em diferentes zonas, mas, na 

prática, priorizam a arquitetura e a centralização masculina, como reflexo da 

sociedade, como já explicitado anteriormente. Os presídios se tornaram mistos a 

partir do momento em que o Estado precisa colocar mulheres nos presídios 

masculinos pois não tem estrutura para apená-las em presídios exclusivos. 

Observa-se, portanto, que o artigo 37 do Código Penal elencou que “as 

mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e 

direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto 

nesse Capítulo.” Ou seja, o estabelecimento deve observar as considerações 

femininas acerca das condições físicas, fisiológicas e psicológicas da mulher.  

O objetivo dessa regulamentação é tentar não agravar o sofrimento da 

vivência da mulher nesses locais, de forma a evitar uma punição maior do que 

privação de liberdade, e consequentemente, adentrando nos moldes do artigo 3º da 

LEP. 

De acordo com Foucault, uma das regras mais importantes com relação ao 

direito de punir é a “regra da idealidade suficiente”: 

 
O que ocasiona a “pena” na essência da punição não é a sensação do 
sofrimento, mas a ideia de uma dor, de um desprazer, de um inconveniente 
– a “pena” da ideia da “pena”. A punição não precisa portanto utilizar o 
corpo, mas a representação. 
Eliminação do corpo como sujeito da pena, mas não forçosamente como 
elemento num espetáculo116. 

 
114 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 de 
maio 2019. 
115 De acordo com o artigo 37 do Código Penal; do artigo 82, §§1º e 2º da Lei de Execuções Penais; 
Resolução nº. 14/1994, art. 7º, §1º da CNPCP. 
116 Foucault procura conceituar que o poder de punir repousa em cerca de 5 regras, sendo uma delas 
a regra da idealidade suficiente, que traz a essência de que deve ser feita a representação da pena 
em sua máxima, não sendo na sua realidade corpórea. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: 
nascimento da prisão. 42º Edição. Petrópolis: Vozes, 1975, p. 93.  
116 Foucault procura conceituar que o poder de punir repousa em cerca de 5 regras, sendo uma delas 
a regra da idealidade suficiente, que traz a essência de que deve ser feita a representação da pena 
em sua máxima, não sendo na sua realidade corpórea. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: 
nascimento da prisão. 42º Edição. Petrópolis: Vozes, 1975, p. 93.  

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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Entende-se, com a regra, que a punição não deve ser o espetáculo de 

sofrimento, é apenas a ideia de dor e desprazer, que, nesse caso, seria a privação 

de liberdade apenas, protegendo, assim, outros direitos correlacionados a dignidade 

da pessoa humana.  

Logo, mistura-se então os conceitos de dignidade da pessoa humana com a 

idealidade suficiente, em que se deve buscar punir a mulher de forma com que ela 

não volte a cometer mais delitos, de forma a reeducar. E não buscar o sofrimento ou 

vingança por parte da sociedade, como acaba acontecendo quando não são 

respeitadas suas peculiaridades, como demonstrado a seguir. 

 

3.1.1 Saúde e higiene das mulheres no cárcere 

Com relação as peculiaridades femininas, devem ser observadas as 

necessidades ginecológicas, que seria o atendimento médico especializado nesse 

caso. Além de atendimento farmacêutico e odontológico117, que são garantias 

inseridas no direito à saúde118. 

Porém, apesar de ser uma garantia que consta no ordenamento jurídico 

brasileiro, não é efetivamente oferecida às mulheres carcerárias. De acordo com o 

INFOPEN 2016, com relação a distribuição de profissionais de saúde em atividades 

nas unidades prisionais femininas e mistas, há apenas 28 médicos ginecologistas no 

Brasil119, sendo que foram observadas unidades que constavam com 34.543 

mulheres no total, e assim, presume-se a insuficiência de atendimento especializado 

para essas mulheres e a consequente falta de saúde dentro das carcerárias 

femininas. E, o número total de profissionais de saúde é de 1.493 para essas 

mulheres120, logo, o direito em questão não é garantido efetivamente, no mínimo.  

 
117 Artigo 14 da Lei de Execuções Penais. BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 29 de maio 2019. 
118 Artigo 3º da Lei de Execuções Penais e artigo 196 da Constituição Federal, que garantem a todos 
o direito a saúde, sendo um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, sem 
restrição de acesso, sendo iguais para todos.  
119 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Atualização – Junho de 2016. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-
1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.p 
df>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
120 Sendo 280 enfermeiros, 726 auxiliares e técnicos de enfermagem, 147 dentistas, 75 técnicos 
dentistas, 149 clínicos gerais, 80 médicos psiquiatras, e 8 médicos com outras especialidades, de 
acordo com o Levantamento de informações penitenciarias – INFOPEN, Junho/2016. Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf


51 

 

Cabe ressaltar que, além da insuficiência de médicos especializados, ainda 

há uma carência com relação a peculiaridades fisiológicas da mulher, que seriam 

itens indispensáveis para sua dignidade física, como absorventes e remédios – 

como pílulas, remédios de cólica menstrual, etc. Como pode-se perceber pelos 

relatos retirados do livro Presos que menstruam, de Nana Queiroz:  

 
- Eu, por exemplo, estava grávida. Perdi meu filho faz dez dias, sangrei feito 
porco e ninguém fez nada, não vi um médico. Agora, tô aqui cheia de 
febres. Vai ver o corpinho tá apodrecendo dentro de mim.121 

Para Gardênia, “não teve essas mordomias de Lula não”122. Ela teve que 
voltar à cadeia e se reacostumar a dormir no chão de higiene duvidosa da 
delegacia. Em pouco tempo, seus pontos inflamaram. Doíam tanto que não 
conseguia andar direito. Chegou a ir ao hospital, onde lhe receitaram vinte 
injeções de anti-inflamatório. Levaram-na pra tomar duas delas e depois 
não levaram mais. Não tinha viatura, não tinha policial, sempre havia uma 
desculpa. Concluiu que era má vontade e não adiantava insistir. Teve que 
sarar com as duas que tomou mesmo.123  

Na penitenciária, a situação é um pouco melhor, mas, ainda assim, está 
longe da ideal. Em geral, cada mulher recebe por mês dois papeis 
higiênicos (o que pode ser suficiente para um homem, mas jamais para uma 
mulher, que o usa para duas necessidades distintas) e um pacote com oito 
absorventes. Ou seja, uma mulher com um período menstrual de quatro 
dias tem que se virar dois absorventes ao dia; uma mulher com um período 
de cinco, com menos que isso124 

- É, no (regime) fechado eles passam jogando um kit na cela, independente 
de visita – diz Júlia. – no semiaberto, se eu for lá hoje, a mulher vai falar: 
“Toma vergonha na sua cara.” E se tiver dinheiro no pecúlio elas também 
não dão, só dão pra que não tem dinheiro. E o fato de alguém trabalhar no 
presídio não significa que não precise. De repente, está juntando aquele 
dinheiro para fazer não sei o quê pro filho.125 

 

Logo, pode-se constatar que presidiárias recebem apenas um kit higiênico 

que seria justo apenas para os homens, uma vez que não supre as necessidades 

peculiares da mulher. Ocorre que, além disso, dentro da própria carceragem 

feminina há uma diferenciação para saber quem terá direito ao kit ou não, pois é 

tratado como um luxo para as mulheres que possuem dinheiro ou podem sair, e 

assim, não são oferecidos para elas, porém, deveria ser um direito de todas que ali 

se encontram. 

 
121 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
186. 
122 Se refere à Lei 11.942 que o ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 2009 que 
garantia às presidiárias o direito à amamentação de 6 meses no mínimo e cuidados especiais.  
123 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
76. 
124 Ibidem, p. 182. 
125 Ibidem, p. 183. 
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Pode-se perceber que além do precário fornecimento de absorventes, que 

seria uma item óbvio a ser dado as mulheres, ainda há um descaso até mesmo com 

a contagem do papel higiênico, que não é dado em maior quantidade para as 

mulheres, e, como é conhecido, o papel exerce duas funções para as mulheres, 

devendo ter, consequentemente, uma diferenciação com relação a quantidade. 

Fazendo com que muitas vezes essas mulheres fiquem à mercê de doações desses 

itens.  

Além disso, cabe ressaltar que há outro descaso com relação as mulheres, 

que seria a arquitetura da carceragem. Isso ocorre porque, como já explicitado no 

presente trabalho, os presídios foram apenas adaptados para que pudessem 

receber mulheres, e assim, além da superlotação, iluminação e higiene, não foram 

observadas particularidades básicas do corpo da mulher, como por exemplo os 

banheiros dos presídios, os berçários, creches e espaços de convivência familiar.  

A fim de exemplificar o que foi acima exposto, cita-se: 

 
(...) Os banheiros, por exemplo, são chamados de “bois”, ou seja, buracos 
no chão. Imagine uma grávida se agachando num lugar destes? Num 
presídio com trezentos homens e dez mulheres, quem você acha que vai 
trabalhar e estudar? Quem vai ter horário de banho de sol? A minoria? Os 
espelhos são uma lâmina onde elas se veem completamente deformadas. 
Imagine passar cinco ou seis anos se vendo assim e sem nunca observar 
seu corpo inteiro? Como você vai se imaginar?”126 
“A uma passada das camas está o banheiro, que consiste em um vaso 
sanitário, uma pia e um chuveiro. Não tem portas, apenas uma muretinha 
até quase a altura da cintura. Quando tomam banho ou fazem suas 
necessidades, se as celas já estiverem trancadas, elas são obrigadas a 
fazer isso uma diante da outra. Certa vez, uma das celas tinha uma grande 
quantidade de fezes no vaso, ao mesmo tempo em que frutas eram 
descascadas na mesinha. O cheiro era nauseante. A moradora do local, 
porém, parecia estar habituada, talvez devido aos constantes problemas de 
hidráulica do presídio.127 

 

Assim, pode-se perceber que a estrutura carcerária também não supre as 

necessidades femininas a ponto de se garantir um mínimo de dignidade da pessoa 

humana, estrutura essa advinda ainda das carceragens masculinas, que foram 

adaptadas – porém não com muito afinco. 

Conclui-se, portanto, que as mulheres não têm acesso a uma digna higiene e 

nem suas particularidades mais simples são observadas, seja por descaso ou um 

desleixo do Estado em demonstrar que as mulheres que se encontram no cárcere 

 
126 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
133. 
127 Ibidem, p. 172. 
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merecem respeito e garantia de sua saúde, sendo esse um direito social básico. 

Portanto, continuar-se-á a narrativa da objetificação da mulher no contexto do direito 

a maternidade, especificamente no cárcere. 

 

3.1.2 Maternidade no cárcere 

Entende-se que a convivência com os familiares que estão fora da carcerária 

traria uma humanização e melhor experiencia prisional, de forma a diminuir a 

agressividade e a gravidade do cárcere que podem vir a trazer efeitos desastrosos 

para as mulheres, colaborando inclusive com a ressocialização desta. Uma vez que 

se acredita na concepção de que estar com os familiares, haveria uma sensação de 

proteção, de que ao sair do cárcere, haveria uma espera por parte da família, e 

assim, uma ajuda na ressocialização e readequação. 

No artigo 6º da Constituição Federal, pode-se perceber que a maternidade faz 

parte dos direitos sociais128, de forma que abrange a maternidade, em sua 

significância ampla, sendo então a concepção, a gestação, o parto, a amamentação 

e o vínculo entre mãe e filho após o nascimento. 

Dessa forma, cabe ressaltar que devem ser garantidos então exames no 

período pré parto (de sangue, urina, pressão arterial, ultrassonografia), uma 

alimentação para assegurar uma gestação saudável, um parto com condições de 

limpeza e médicos especializados e condições dentro da carcerária para que o 

contato com o filho não seja desfeito, além de garantir um cuidado com o bebê. São 

direitos básicos para que seja feito um nascimento seguro, com uma gestação sadia 

para a mulher e um desenvolvimento saudável da criança. Sendo assim, uma 

proteção dupla, da mãe e de seu filho.  

Nesse sentido, a Lei 7.210/1984129 traz alguns dispositivos a fim de proteger 

os direitos da mulher encarcerada e grávida. Em seu artigo 14, §3º, é elencado o 

direito de a mulher grávida ter acesso ao acompanhamento médico (pré e pós natal), 

sendo extensivo ao recém-nascido. E o seu artigo 83, §2º aponta que “os 

estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as 

 
128 Seriam direitos garantidos igualmente a todas as pessoas, a fim de trazer uma dignidade da 
pessoa humana. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 de 
maio 2019. 
129 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 29 de maio 2019. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 

(seis) meses de idade”.  

Além dos referidos dispositivos, o artigo 5º, alínea “L” da Constituição Federal 

também assegura condições para que possam permanecer com seus filhos durante 

a amamentação. A fim de que o direito fosse garantido, a Lei de Execuções Penais 

ainda regulamentou em seu artigo 89, que dispõe acerca da criação de creche para 

abrigar maiores de 6 (seis meses) e menores de 7 (sete) anos. 

Porém, de acordo com o INFOPEN130, há apenas 55 dormitórios para 

gestantes no Brasil, que seria cerca de apenas 16% dos estabelecimentos penais. 

Nesse sentido, há apenas 269 gestantes em unidades que têm celas adequadas, e 

possuíam cerca de 886 gestantes no referido contexto – não houve uma certeza, 

pois, alguns lugares não indicaram o número de mulheres gestantes que havia 

dentro do cárcere. Além disso, apenas 14% das unidades possuem berçário ou 

centro de referência materno-infantil e 3% possuem creches.  

Portanto, os dispositivos são frequentemente renegados, sendo que, como 

dito anteriormente, a convivência com a família, com um bom tratamento durante e 

após a gestação é crucial para que o filho não sofra as consequências do cárcere 

sendo que nada fizeram, além de destituírem a dignidade da mulher. 

A privação da liberdade retira da mulher o que lhe é mais precioso, a 

liberdade. Contudo, leva junto toda a sua família, bens e os meios de subsistência. 

Como afirma Foucault, o efeito da prisão já pune os que ainda não estão 

condenados, acabando por generalizar o mal que deveria prevenir, que acaba por 

sancionar toda uma família. Dessa forma, a mulher, além de ser punida duplamente 

com o cárcere, ainda acaba por refletir a referida punição em toda sua família. 

Nesse sentido, Rogério Greco131 traz uma problemática acerca dos efeitos de 

não manter a criança com a mãe poderia trazer, em que ele entende que a criança, 

muitas vezes, ficaria abandonada na casa dos familiares, que contra a vontade, 

podem deixar de dar e garantir cuidados necessários para o desenvolvimento delas.  

Porém, diante da falência do direito a dignidade humana com relação a 

mulher gestante no parto, cabe ressaltar que, “nenhuma pena passará da pessoa 

 
130 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Atualização – Junho de 2016. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-
1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.p 
df>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
131 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 19ª Edição. Rev., Ampl., e Atual. Niterói: Impetus, 
2017. 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.p%20df
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.p%20df
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.p%20df


55 

 

para o apenado”132, e que, o que ocorre é que a pena imposta à mãe acaba por 

atingir a criança também. Mas reforça-se que, o convívio entre mães e filhos nos 

primeiros meses de vida são indispensáveis pelos motivos acima expostos. Logo, 

demonstra-se nesse discurso uma problemática de interesses contrapostos e 

insegurança com o que deveria realmente ser feito. 

Ocorre que, o tempo de convivência entre mãe e filho é definido pela 

administração penitenciaria de cada unidade prisional, uma vez que acaba por ser 

uma discricionariedade133 desta.  

Foi divulgado pela Organização das Nações Unidas, em sua assembleia em 

2010, as Regras de Bangkok134, que, de modo geral, procura complementar as 

regras mínimas de dignidade humana e de tratamento para as mulheres carcerárias. 

E, para melhor embasamento, em 2011, o Brasil fez (organizado pelo Conselho 

Nacional de Justiça) o Encontro Nacional sobre o Encarceramento Feminino, em 

que divulga a Carta de Brasília135, de modo a passar recomendação para os 

Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo e demais órgãos, para que esses 

busquem efetivar as Regras de Bangkok em todo o território nacional. 

Além desses dispositivos, há diversos outros136 que questionam e se 

preocupam com a dignidade das mulheres no cárcere, mas por uma questão 

histórica, as mulheres não possuem uma estrutura que faça jus aos direitos que 

possuem dentro do cárcere, como consequências da sociedade, e, nesse contexto, 

das teorias criminológicas já mencionadas.  

 
132 Artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal de 1988. BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
133 Atos discricionários são aqueles em que a administração pública possui mais liberdade com 
relação ao poder de escolha, de forma a se observar sua conveniência e oportunidade. 
134 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Regras das Nações Unidas para o tratamento de 
mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de 
Bagkok). Disponível em: <https://carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-
11-04-2012.pdf>. Acesso em: 15 de jun. 2019. 
135 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Carta de Brasília. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/eventos/encarceramentofeminino/carta_%20de_brasilia.pdf>. Acesso 
em: 15 de jun. 2019. 
136 Como por exemplo: Resolução editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(órgão do Ministério da Justiça) nº 14/1994 que dispõe sobre regras mínimas para o tratamento do 
preso no Brasil, disponível em <...>; Resolução nº4/2009, que dispõe sobre a permanência dos filhos 
das presas no cárcere, disponível em <...>; Resolução 9/2011, que dispõe acerca do básico da 
arquitetura penal, disponível em <...>; Portaria Interministerial nº 210/2014, que trata sobre a Política 
Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema 
Prisional; Todos, de alguma forma, contribuem para uma busca de garantia dos direitos das mulheres 
nacionais e estrangeiras.  

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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Cabe ressaltar, ainda, sobre o uso de algemas durante o parto. Ocorre que, o 

uso destas significa contenção e restrição, são permitidos apenas em circunstâncias 

excepcionais, percebe-se:  

 
Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de 
fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado137. 

 

Nesse contexto, o uso de algemas é só quando realmente necessário, 

quando há resistência ou suspeita de fuga, e, se por algum acaso, sem motivo 

justificável ou justo, houver o uso de algemas durante o parto, deve haver 

penalização civil, disciplinar e penal para com os responsáveis pelo ato. 

E, além desse dispositivo, o artigo 1º, §3º do Decreto nº8.858 dispõe 

expressamente que “é vedado o emprego de algemas em mulheres presas em 

qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto”. E, 

mesmo assim, não é raro ver depoimentos como esses colhidos de entrevistas feitas 

por Nana Queiroz, em Presos que menstruam: 

- Tem mulher que até dá à luz algemada na cama. Como se ela pudesse 
levantar parindo e sair correndo. Só homem pode pensar isso. Porque 
mesmo que ela pudesse levantar, qualquer policial com uma perna só 
andaria mais rápido que ela.138 
 
- Na hora de ir pro quarto tem que ficar algemada. Pra amamentar você vai 
até o berçário. Aí tinha guarda que me levava pra amamentar, mas tinha 
guarda que não levava, não (...).139 
 
Saiu à porta e se deparou com a agente carcerária, munida de uma algema 
de três pontas, aquelas que se fixam à barriga, aos pés e aos punhos, 
sendo as três extremidades ligadas por correntes. Nazaré achou aquilo 
desumano. Argumento com a agente e garantiu que uma mulher em 
trabalho de parto não precisava de tantas medidas de segurança. Aquela 
mãe em formação foi ter seu quinto, mas primeiro filho, quase como se 
fosse livre. E aquela criança não nasceria presa.140 

 

Logo, pode-se perceber a inaplicabilidade do que dispõe todos os artigos 

acima referidos, ferindo gravemente a dignidade da mulher, que em um dos 

momentos mais importantes e dolorosos de sua vida, ainda devem ficar algemadas. 

 
137 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula Vinculante 11. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/ 
portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220>. Acesso em: 13 de jun. 2019. 
138 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
73. 
139 Ibidem, p. 75. 
140 Ibidem, p. 84. 

http://www.stf.jus.br/%20portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220
http://www.stf.jus.br/%20portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220
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Cabendo ressaltar a humilhação que isso causa perante terceiros, em um momento 

de extrema fraqueza, refletindo inclusive no psicológico abalado da mulher na fase 

do puerperal. 

Há de se fazer um paralelo então quando ocorreu a transição de acordo com 

Foucault, que seria do suplício para a prisão, como diferentes formas de punição 

que mudaram com o passar dos anos. Em que, ele afirma que  

 
(...) desapareceu o corpo marcado, recortado, queimado, aniquilado do 
supliciado, apareceu o corpo do prisioneiro, acompanhado pela 
individualidade delinquente, pela pequena alma do criminoso, que o próprio 
aparelho de castigo fabricou como ponto de aplicação do poder de punir e 
como objeto do que ainda hoje se chama a ciência penitenciaria141.  

 

Ocorre que, com a maternidade, muito se vê do suplício. O corpo mal 

cuidado, marcado, aniquilado, sem dignidade, uma vez que as mulheres não 

possuem tratamento pré parto, e justo no momento mais preocupante e importante 

da sua relação com seu filho, ainda há chance de serem algemadas, e, além do 

descaso com relação ao tratamento pós parto, em que a mulher não recebe os 

medicamentos e por muitas vezes ainda veem seus filhos serem tirados delas 

abruptamente.  

Pode-se observar então que o encarceramento feminino muito se coincide 

com o suplício na forma como Foucault o qualifica: 

 
O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas não é só: esta 
produção é regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, 
a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do 
crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas142. 

 

Portanto, fica o entendimento de que há sim diversas regulamentações que 

buscaram proteger a mulher e inserir os seus filhos em um ambiente minimamente 

satisfatório, porém, por uma consequência estrutural e arquitetônica, por muitas 

vezes não são atingidos os objetivos das referidas regulamentações. E ainda se 

aproxima o suplício caracterizado por Foucault do cárcere feminino, em especial 

com relação as mulheres gestantes e lactantes.  

Passa-se assim para uma análise com relação ao exercício da visitação 

intima da mulher no cárcere, para que se possa levar em consideração o paralelo do 

“dever ser” de mãe junto com a sexualidade esquecida da mulher. 

 
141 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42º Edição. Petrópolis: Vozes, 1975, 
p. 248. 
142 Ibidem, p. 37. 
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3.1.3 Visita íntima no cárcere 

Com relação ao direito a visita íntima no cárcere, o contexto não é diferente 

dos outros direitos violados das mulheres. Uma vez que, também foi feito por 

homens e para saciar as vontades destes. Dessa vez, o direito é atrelado ao que é 

constantemente visto como um instinto masculino, demonstrando clara concepção 

do “dever ser” mulher mãe e dona de casa, sem vontades sexuais, mesmo que por 

acepção biológica pertence ao humano, independentemente de gênero.143 

Com a regulamentação da Lei de Execução Penal, em 1984, como já vimos 

anteriormente, o seu artigo 3º, assegurou aos carcerários (sem distinção de gênero) 

a titularidade daqueles direitos que não foram atingidos pela sentença condenatória, 

nem pela lei. Dessa forma, deve haver uma proteção à integridade física e moral, 

também como preceito constitucional.  

De acordo com o inciso X do artigo 41 da Lei de Execução Penal, “constituem 

direitos do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 

determinados”. Logo, pode-se perceber que, o dispositivo não distingue o gênero – 

devendo então ser garantido ao preso e a presa, e não há distinção nem com 

relação a visita íntima144 e visitação simples. 

Por conta dessa lacuna que se criou no dispositivo com relação a visita 

íntima, foi publicada a Resolução nº 1/1999, que dispõe acerca do que é a visita:  

 
Art. 1º - A visita íntima é entendida como a recepção pelo preso, nacional ou 
estrangeiro, homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro, no 
estabelecimento prisional em que estiver recolhido, em ambiente reservado, 
cuja privacidade e inviolabilidade sejam asseguradas145. 

 

Além disso, entende-se, de acordo com os artigos 2º e 3º da mesma 

resolução, possui direito a visita íntima também os que possuem união estável e que 

a direção do estabelecimento deve garantir o cumprimento do dispositivo, pelo 

menos, uma vez por mês. 

 
143 COLOMBAROLI, Ana Carolina de Morais. Violação da dignidade da mulher no cárcere: 
restrições à visita íntima nas penitenciárias femininas. Disponível em: 
<http://memoria.cnpq.br/documents/10157/e6cac230-4faa-42f7-a078-8abebaa4e2ec>. Acesso em: 15 
de jun. 2019. 
144 Visita privada em que relações sexuais são permitidas.  
145 BRASIL. Resolução nº 01, de 30 de março de 1999. Disponível em: 
<https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/40/ato_normativo_federal_resol-01.pdf>. 
Acesso em: 16 de jun. 2019.  

https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/40/ato_normativo_federal_resol-01.pdf
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Em suma, as visitas íntimas em carceragens femininas e masculinas são 

discrepantes. Lima146, em uma pesquisa feita na Penitenciária Feminina na Capital 

de São Paulo, expõe essa discrepância, uma vez que essas mulheres precisam 

inscrever seus companheiros numa lista de controle, e ainda é necessário que elas 

comprovem a vida conjugal147. Isso ocorre porque a problemática da lacuna foi 

resolvida, mas como trata-se de uma recomendação de um Conselho, e não algo 

previsto em lei, tem-se, por consequência, um excesso de burocratização acerca 

desse direito. Dessa forma  

 
(...) a interpretação da opção ou não pela visita intima passa, num primeiro 
momento, pela desigualdade de gênero, que se reproduz intra-gênero, 
tornando as mulheres não somente diferentes dos homens, mas desiguais 
em relação a eles e às outras mulheres, pelo valor social atribuído à 
instituição do casamento ou laços de conjugalidade. Assim, são submetidas, 
na condição de mulheres presas, a uma norma que vincula sua sexualidade 
ao casamento ou laços comprovados de conjugalidade com o parceiro, o 
que pode excluir as mulheres que, mesmo possuindo companheiros e/ou 
namorados, não podem usufruir desse direito148. 

 

Logo, pode-se perceber que a mulher sofre com a desigualdade de gênero, 

em que têm resquícios de teorias criminológicas e culturais de desigualdade de 

gênero, além dos conceitos pré definidos, que já foi explicitado no trabalho em 

questão, que querem fazer que a mulher seja submissa aos homens, além de terem 

uma sexualidade apenas entre o seu marido, para que a mulher seja diretamente 

ligada à maternidade e para satisfazer o seu marido.  

E, além disso, no cárcere feminino, ainda se entende que seria uma regalia 

para as mulheres149, por mais que já houvesse regulamentações tratando como 

direito e afastando qualquer incerteza com relação a isso. Pois, permitir a visita seria 

uma afronta a uma sociedade ainda patriarcal150, que faz com que as mulheres 

sofram ainda mais do que unicamente com a privação de liberdade. Porém:  

 

 
146 LIMA, Márcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 
Paulo. São Paulo/SP, 2006. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-
24032008-085201/pt-br.php>. Acesso em: 10 de jun. 2019. 
147 Ibidem, p. 57. 
148 Ibidem. 
149 GUIMARÃES, Mariana Costa. A problemática da visita íntima no cárcere feminino: um estudo 
de caso sobre a penitenciária feminina Consuelo Nasser. Dissertação (Mestrado em Direitos 
Humanos) – Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia/GO, 2015. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bit 
stream/tede/4868/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Mariana%20Costa%20Guimaraes%20-
%202015.pdf>. Acesso em: 1 de jun. de 2019. 
150 Patriarcal, no sentido que há uma dominação masculina, encaminhada para o poder dos homens.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-24032008-085201/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-24032008-085201/pt-br.php
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4868/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Mariana%20Costa%20Guimaraes%20-%202015.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4868/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Mariana%20Costa%20Guimaraes%20-%202015.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4868/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Mariana%20Costa%20Guimaraes%20-%202015.pdf
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(...) a imposição da abstinência sexual contraria a finalidade 
ressocializadora da pena privativa de liberdade, já que é impossível 
pretender a readaptação social da pessoa e, ao mesmo tempo, reprimir uma 
de suas expressões mais valiosas. Por outro lado, viola-se um princípio 
fundamental do direito penal: a personalidade da pena, visto que, quando se 
priva o recluso de suas relações sexuais normais, castiga-se também o 
cônjuge inocente151. 

 

Logo, entende-se que, buscar a ressocialização da mulher, ignorando a 

questão sexual desta, é, no mínimo, contraditório. Afirma Bitencourt, que ao reprimir 

o instinto sexual, se contraria as leis da natureza, além da vontade do indivíduo152. 

E, inclusive, que a privação de relações sexuais, de acordo com o autor, é um 

tratamento cruel dentro das prisões, punindo excessivamente e sem justificação 

legal a mulher, estando mais uma vez violando o direito a dignidade e suplicando o 

corpo desta153.  

Nana Queiroz, em Presos que menstruam, ainda explica acerca do direito na 

prática do cárcere: 

 
O direito ao sexo nos presídios é uma história bem singular (e revoltante). 
Desde 1984, a Lei de Execução Penal garante como um direito “dos 
condenados e dos presos provisórios” a visita de seu cônjuge. Existe 
alguma discussão sobre o texto, se de fato a “visita do cônjuge” pressupõe 
a continuidade da vida sexual ou não. Mas, nos presídios masculinos, 
entendeu-se que, direito ou benefício, a visita íntima deve ser concedida – 
afinal, não pensava em maneiras mais eficientes de conter o “natural 
instinto violento masculino” do que saciando “o incontrolável impulso sexual 
intrinsecamente masculino”. Curiosamente, mesmo que a lei não fale de 
gêneros em nenhum momento desse artigo, a administração penitenciária 
entendeu que esse era somente um direito dos “condenados e presos 
provisórios” homens154. 
  

Portanto, quando há uma discricionariedade com relação a visita, a mulher 

realmente fica refém de uma série de burocracias dos estabelecimentos penais que 

não são instituídas aos homens. Isso, de fato, é uma consequência histórica muito 

ampla (submissão histórica e anulação de gênero), mas, no contexto jurídico 

especificamente, muito ainda se têm da criminologia antiga, abordada no trabalho 

em questão, que reconhecia uma mulher como bruxa, e elencava que esta, ao ser 

prostituta, seria a maior das delinquentes. Uma vez que deveria seguir os padrões 

impostos de mulher deveria ser mãe e subalterna do homem.  

 
151 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2004, p.220. 
152 Ibidem, p. 202-203. 
153 Deve-se relembra, mais uma vez, o significado de suplício que Foucault traz em Vigiar e Punir, já 
destacado no trabalho em questão, que “repousa na arte quantitativa do sofrimento”.  
154 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
232. 
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Inclusive, que as mulheres ainda possuem o receio e a vergonha de lutar pelo 

direito da visita íntima, pois têm medo de serem consideradas promíscuas155, em 

que: 

 
(...) se sente humilhada por manifestar o desejo de ter “desejo”, quando vai 
para a visita íntima. Neste caso, o delito é o desejo. E, sendo assim, ela é 
julgada e condenada. Nesse tribunal, as participantes são as próprias 
mulheres, sejam as que se encontram nas mesmas condições, isto é, 
presas, sejam as “outras”, isto é, mulheres trabalhadoras da instituição156. 

 

Ocorre que, o direito à visita intima também esbarra nas limitações da 

arquitetura das carceragens, como já observado anteriormente, pois, de acordo com 

o INFOPEN, “ainda que formalmente garantido, o exercício do direito à visita intima, 

com observância à dignidade e privacidade da pessoa presa, encontra limitações 

determinadas pela infraestrutura dos estabelecimentos penais”, uma vez que apenas 

41% dos estabelecimentos exclusivamente femininos podem oferecer um local 

específico para visitação íntima, e apenas 34% dos estabelecimentos mistos contam 

com o referido local157.  

Demonstrando assim, clara vontade de trazer invisibilidade para o direito em 

questão, uma vez que se não há um estabelecimento próprio para que ocorra a 

devida prática do direito positivo, de nada adianta. Ocorre que, por mais que a 

mulher tenha uma pessoa para exercer o seu direito à visita íntima, e consiga passar 

pela burocracia inserida no sistema carcerário, todo o trabalho que teve será em 

vão, uma vez que não há uma estrutura garantida para o devido exercício do seu 

direito. 

Cabe ressaltar, ainda, que as instituições penitenciarias justificam a referida 

burocracia com base no argumento de que uma vez que a mulher engravida158, as 

 
155 SANTOS, Marli de Araújo; ALBUQUERQUE, Josineide; SANTOS, Jadileide, Pereira; SILVA, 
Mágelia Patrícia Lima. A visita íntima no contexto dos direitos humanos: a concepção das 
reeducandas do Estabelecimento Prisional Feminino Santa Luzia. Gênero, Corpo e Diversidade 
Sexual (Sexualidades) ST. 51. Disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/ 
artigos/M/Marli_Araujo_51.pdf>. Acesso em: 18 de jun. 2019. 
156 LIMA, Márcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 
Paulo. São Paulo/SP, 2006. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-
24032008-085201/pt-br.php >. Acesso em: 10 de jun. 2019.  
157 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Atualização – Junho de 2016. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-
1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.p 
df>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
158 LIMA, Márcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-24032008-085201/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-24032008-085201/pt-br.php
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
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necessidades sexuais seriam diferentes, e, se a mulher engravidar o Estado é quem 

tem o dever de cuidar: 

 
- A mulher pode visitar seu marido, engravidar dentro da cadeia e sair: o 
problema é dela. Se a mulher está presa, o homem a visita e ela engravida: 
o problema é do Estado – diz Heidi. – Tinha um delegado de Pinheiros que 
falava que ele ia deixar receber visita íntima na carceragem dele, mas quem 
tivesse visita íntima ia ter que tomar injeção anticoncepcional. E a gente 
falou: “você não pode fazer isso. Não é muito prático nem sensato uma 
mulher engravidar na cadeira, mas é opção dela, não sua – conta Heidi159. 

 

Nesse sentido, a mulher é colocada como uma preocupação para o Estado, 

de forma que, além de haver um descaso com relação a seus direitos como 

consequência de uma objetificação do corpo feminino, a mulher ainda tem a 

tendência de ser definida como um gasto e uma responsabilidade do Estado.  

Em suma, a prisão é uma atmosfera que cria condições de subordinação, 

onde “o corpo é investido de relações de poder e de dominação”160, e de forma que, 

quem possui poder para alguma coisa, tem uma tendência a abusar dele161. E, 

assim, quando a lei traz a discricionariedade162 no caso em questão, acaba por dar 

aos diretores e funcionários poder para restringir ou abranger os direitos a visita 

íntima da mulher no cárcere.  

Essas restrições, em forma de preconceito e demasiada punição que as 

autoridades dos referidos presídios fazem, devem ser consideradas 

inconstitucionais, mesmo quando feitas pelo poder legislativo, ao editar normas 

infraconstitucionais que dizem respeito a supressão ou anulação do referido direito 

em questão.  

Isso porque a Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade e 

vida privada163, e assim, a mulher deve poder ter seu momento íntimo, mesmo que 

não haja interesse com relação à prática, o princípio da dignidade humana164 e o 

 
Paulo. São Paulo/SP, 2006, p. 11-12. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/ 
6136/tde-24032008-085201/pt-br.php>. Acesso em: 10 de jun. 2019. 
159 QUEIROZ, NANA. Presos que menstruam. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2017, p. 
234. 
160 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42º Edição. Petrópolis: Vozes, 1975, 
p. 29. 
161 FRAGOSO, Heleno Claudio; CATÃO, Yolanda; SUSSELIND, Elisabeth. Direitos dos presos. Rio 
de Janeiro: Forense, 1980. 
162 Atos discricionários são aqueles em que a administração pública possui mais liberdade com 
relação ao poder de escolha, de forma a se observar sua conveniência e oportunidade. 
163 Artigo 5º, inciso X da Constituição Federal. BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
164 Artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. Ibidem. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-24032008-085201/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-24032008-085201/pt-br.php
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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princípio da isonomia165, para que não haja nenhuma discriminação de gênero, uma 

vez que ficou demonstrado anteriormente que os homens possuem o direito, já as 

mulheres, possuem a regalia. E, consequentemente, muitas mulheres afirmam que 

não recebem visita por ser muito difícil de conseguir166, devido essas restrições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
165 Artigo 5º, caput, da Constituição Federal. Ibidem. 
166 BUGLIONE, Samantha. A mulher enquanto metáfora do Direito Penal. Disponível em: < 
https://jus.com.br/artigos/946/a-mulher-enquanto-metafora-do-direito-penal>. Acesso em: 19 de um. 
2019. 

https://jus.com.br/artigos/946/a-mulher-enquanto-metafora-do-direito-penal
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inevitável interligar o machismo existente na sociedade com as correntes 

criminológicas e ainda insistente falta de dignidade humana perante as mulheres no 

cárcere – tanto o exclusivamente feminino, quanto o misto. A mulher traz uma série 

de cicatrizes do tempo: históricas, culturais, criminológicas. 

Mesmo que a mulher tenha lutado para conseguir driblar a objetificação, além 

de ter reduzido a ideia de “delinquente” nata, atribuída pelas correntes 

criminológicas primárias abordadas no primeiro capítulo, ela ainda traz o estigma da 

sociedade. 

A mulher, como pôde ser analisado pelo presente trabalho, ainda possui uma 

submissão com relação aos direitos que ela possuiria, mas que o Estado descarta 

facilmente.  

E, cabe ressaltar, o trabalho não é para tentar buscar uma cura para essa 

histórica submissão, mas sim para destacar e mostrar que as mulheres ainda sofrem 

as mesmas coisas há muitos anos, sendo que são direitos básicos de qualquer 

pessoa. É um alerta para que as pessoas possam ver e entender que as mulheres 

não podem ser duplamente penalizadas. 

Portanto, diante desse contexto, passou-se a uma análise com relação ao 

abandono acometido por muitas dessas mulheres quando vão para cárcere. Por 

uma perspectiva de que a consequência para uma mulher que cometeu um crime é 

maior, pois, além de sofrer com a arquitetura predominante feita para homens, com 

a falta de cuidado com suas peculiaridades, e com a ausência de uma legislação 

específica acerca da visitação íntima no cárcere, ela, ao quebrar com os rótulos de 

uma mulher ideal, de acordo com a antiga criminologia, que deixou rastros, acaba 

por sofrer uma punição dúplice, no sentido em que, a mulher recebe as 

consequências de privação de liberdade, mas acaba por sofrer maiores sanções.  

A punição dúplice que, em regra, não deveria acontecer, de acordo com o já 

descrito artigo 3º da LEP167. Cabe relembrar que, a pena jamais deveria ultrapassar 

o que dispõe a sentença. Mas, pode-se perceber que a cultura sexista é 

predominante dentro e fora do cárcere, fazendo com que os direitos fundamentais 

 
167 Art. 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela 
sentença ou pela lei. Parágrafo único: Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, 
religiosa ou política. BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 29 de maio 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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fossem, de forma constante, desrespeitados. Logo, há uma grave inaplicabilidade do 

disposto no artigo acima mencionado.  

Finaliza-se esse trabalho, portanto, com a reflexão trazida anteriormente, de 

que as mulheres ainda estariam vivendo a fase final do suplício168, que ainda sofre 

no físico, de forma que a punição ainda não transitou de uma arte de sensações 

insuportáveis, de um sofrimento físico e a dor do corpo (suplício) para uma 

economicidade de direitos (privação de liberdade), pois simplesmente os direitos das 

mulheres (dignidade da pessoa humana, saúde, maternidade, visita íntima, 

isonomia, entre outros não citados no trabalho em tela), em equidade com homens, 

são desrespeitados diariamente.  

O corpo e a dor da mulher ainda são os objetos de punição. A prisão deveria 

ser “a pena das sociedades civilizadas”, de acordo com Foucault, mas, haja vista, 

não é com as mulheres.  

É necessário, assim, repensar o sistema penitenciário, além de um preceito 

básico: o cárcere feminino precisa ser lembrado, falado, debatido, estudado, 

acompanhado, monitorado. 

A mulher sofre desde sempre com o que é imposto a ela, antes mesmo da 

inserção ao crime, com padrões que a sociedade a impõe, mas, no cárcere, é 

suplicada pelo desrespeito e submissão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 Um paralelo feito com o suplício e a sua transição para a prisão, abordada no livro Vigiar e Punir, 
de Foucault. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42º Edição. Petrópolis: 
Vozes, 1975. 
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