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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o abandono familiar vivenciado pelas mulheres 
encarceradas no Brasil e seus efeitos na experiência prisional. Objetiva-se analisar a 
estigmatização das presas e as causas que contribuem para o baixo índice de 
visitação destas mulheres. Busca-se compreender as consequências deste abandono 
familiar para as presas durante o período do cárcere. Para tal, utilizou-se metodologia 
de revisão bibliográfica e o estudo de dados oficiais apresentados por órgãos estatais 
e por organizações privadas. A hipótese central consistiu em verificar a relação 
intrínseca entre o andocentrismo arraigado na sociedade e a estigmatização da 
mulher presa como causa do abandono familiar. A partir da análise dos dados 
estatísticos foi traçado um perfil da mulher presa, um panorama da extensão do 
abandono e fatores de ordem estrutural das prisões que contribuem para o abandono 
familiar. O problema de pesquisa consistiu em identificar a contribuição do sistema 
prisional para o fomento de sentimentos de desumanização e despersonalização 
naqueles que à eles são submetidos, a relevância da afetividade para que a presa lide 
com estes sentimentos, bem como aufira assistência de ordem material. Por fim, 
verificou-se uma tendência da encarcerada em uma vez rompidos os laços 
socioafetivos extramuros, sofrer um quadro de adoecimento mental que pode levar ao 
suicídio. No entanto, notou-se a procura de alternativas para lidar com o abandono 
familiar, marcadas principalmente pelo desenvolvimento de relacionamentos 
homoafetivos na prisão. 

 

 

Palavras-Chave: Cárcere Feminino; Abandono Familiar no Cárcere; Andocentrismo; 

Afetividade no Cárcere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

 

 

ABSTRACT 

  

This paper address the family abandonment experienced by incarcerated women in 
Brazil and its effects on the prison experience. The objective is to analyze the 
stigmatization of the prisioner and the causes that contribute to the low visitation rate 
of these women. The aim is to understand the consequences of this family 
abandonment to the prisioner during the prison period. To this end, we used the 
literature review methodology and the study of official data presented by state agencies 
and private organizations. The central hypothesis was to verify the intrinsic relationship 
between entrenched andocentrism in society and the stigmatization of imprisoned 
women as a cause of family abandonment. From the analysis of the statistical data, a 
profile of the imprisoned woman, an overview of the extent of the abandonment and 
structural factors of the prisons that contribute to the family abandonment were traced. 
The research problem consisted in identifying the contribution of the imprisonment 
system to the development of feelings of dehumanization and depersonalization in 
those who are subjected to them, the relevance of affectivity for the prisioner to deal 
with these feelings, as well as receiving material assistance. Finally, there was a 
tendency of the imprisoned, once broken the extramural socio-affective ties, to suffer 
a mental illness that can lead to suicide. However, it was noted the search for 
alternatives to deal with family abandonment, marked mainly by the development of 

homosexual relationships in prison. 

 

Keywords: Female Prision; Family Abandonment in Prison; Andocentrism; Affectivity in 

Prison. 
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INTRODUÇÃO  

  

Segundo dados do INFOPEN Mulheres (DEPEN, 2018), a população 

carcerária feminina brasileira é a que mais cresce no mundo, com um aumento de 

656% entre os anos e 2000 até 2016. De acordo com o referido levantamento, 

ainda, as mulheres consistem em cerca de 5% da população carcerária do país, de 

forma que não se pode negar sua relevância no contexto prisional brasileiro. 

Dentre os inúmeros problemas que atingem este grupo populacional, o 

abandono familiar durante o cárcere pode ser apontado como um dos de maior 

gravidade, tendo em vista que produz efeitos em diversas searas da vida da mulher 

privada de liberdade. Segundo os dados divulgados pela Revista Psicologia 

Diversidade e Saúde em 2016, 60% das mulheres encarceradas não recebem 

qualquer tipo de visita, o que se vislumbra pelas pequenas filas que se formam em 

frente às prisões. Em contrapartida, ao analisar a população carcerária masculina é 

possível observar um índice bem maior de visitação. 

 Surgem vários questionamentos no que tange a temática do abandono 

familiar da mulher encarcerada no Brasil. Por qual motivo as mulheres que 

transgrediram a lei são menos visitadas que os homens presos pelos mesmos 

delitos? Questiona-se também, para além do aspecto comparativo, quais são as 

causas sociais que justificam uma realidade de tamanho abandono. Não menos 

importante, consiste saber quais os efeitos do baixo índice de visitação na vida 

destas mulheres, ou seja, quais as consequências do abandono vivenciadas por 

elas no cárcere. 

 Nesse sentido, para que seja possível responder aos supracitados 

questionamentos, deve-se levar em conta a sociedade patriarcal na qual se 

encontram inseridas as presas (CASTRO, 2018). Eis que a mulher, sobretudo a 

encarcerada, sofre com as expectativas da sociedade sobre como devem se 

comportar, sendo julgadas ao transgredir o ideal imposto. Há de se observar 

aspectos atinentes à realidade das prisões brasileiras no que tange infraestrutura, 

assim como o perfil social da mulher privada de liberdade.  

 O presente estudo pretende analisar o panorama do abandono familiar da 

mulher encarcerada no Brasil, traçando as  principais causas  que contribuem para 
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esta realidade de desemparo no cárcere feminino, bem como abordar as principais 

consequências sociais da ausência de afetividade na vida desta mulher. 

A relevância da pesquisa versa em compreender as especificidades no que 

diz respeito à mulher inserida no sistema prisional, que é tão negligenciada, seja 

pelo Estado que a recebe em um sistema prisional moldado para atender as 

necessidades masculinas; pela sociedade que a julga com rigidez implacável; e pela 

própria criminologia,  a qual apenas num passado recente começou a de fato buscar 

analisar as peculiaridades femininas, conforme é possível observar a partir dos 

estudos de Vera Malaguti Batista (2011)  e Olga Espinoza (2004). Assim, é 

necessário que sejam produzidos estudos no sentido de entender a mulher presa e 

a importância da afetividade no contexto prisional. 

 Neste estudo, a metodologia utilizada consiste na revisão da literatura sobre 

a temática do abandono familiar da mulher em encarcerada e sobre o 

encarceramento feminino, sendo abordados os aspectos que contribuem para o 

baixo índice de visitação das mulheres presas, o desenvolvimento de sentimentos 

nocivos à autoestima da pessoa presa, saúde mental, a relevância da afetividade 

para a encarcerada bem como a maneira com que a mesma lida mediante a 

carência decorrente do rompimento dos laços socioafetivos extramuros.  

  Ademais, foi utilizado o estudo dos dados estatísticos divulgados por órgãos 

públicos – em especial o INFOPEN Mulheres (DEPEN, 2018)- e por instituições 

privadas. Buscou-se a maior fidedignidade possível dos dados apresentados com a 

realidade atual, de forma que as 1estatísticas do1 INFOPEN foram colhidas em 

junho de 2016 enquanto as do BNMP 2.0 datam de agosto de 2018.  

 A hipótese adotada é a de que o abandono familiar da mulher presa decorre 

da desigualdade de gênero existente na sociedade, bem como de aspectos sociais 

relacionados ao perfil desta mulher, que em tese se encontra marginalizada. 

 No primeiro capítulo, serão abordadas as causas do abandono familiar de 

mulheres encarceradas no Brasil, através da compreensão dos aspectos 

criminológicos e sociais que contribuem para o abandono. Em seguida, será 

apresentado o panorama do abandono familiar no Brasil através da compreensão 

dos aspectos legais sobre o direito de visitação e a análise de dados referentes a 

aspectos relevantes, tais quais, o crescimento da população carcerária feminina; o 

perfil sociodemográfico da população carcerária feminina no Brasil; e o índice de 

visitação nas instituições prisionais que abrigam mulheres. 
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 O segundo capítulo desenvolverá a temática das consequências do 

abandono familiar na vida da mulher encarcerada. Será abordada a contribuição 

dos sistemas punitivos para a desumanização e despersonalização da pessoa em 

situação de cárcere e a importância da manutenção dos laços afetivos para a mulher 

presa no que tange o aspecto psicológico bem como meio de obter assistência 

material. Por fim, será abordado o panorama de adoecimento mental decorrente do 

abandono, bem como as alternativas encontradas pelas presas para lidar com a 

quebra dos laços socioafetivos extramuros. 
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CAPÍTULO I                                                                                                                             

AS CAUSAS DO ABANDONO FAMILIAR DE  

MULHERES ENCARCERADAS NO BRASIL 

 

A declaração do “estado de coisas inconstitucional”1 pelo STF em 2015 

através da ADPF 347, demonstra um panorama nacional de violação de direitos 

humanos da população carcerária. Embora tenha sido determinada a adoção de 

providências no tratamento da questão prisional no país, as mesmas surtiram pouco 

ou nenhum impacto na melhoria da precária situação prisional, visto que seguem a 

mesma natureza das medidas tradicionalmente adotadas pelo Brasil 

(MAGALHÃES, 2019). 

Segundo dados do INFOPEN (DEPEN, 2016, p.20), até junho de 2016, havia 

um déficit de 359.058 mil vagas nas instituições prisionais, submetendo os presos 

a um quadro de superlotação carcerária. O abandono institucional também é 

observado através da escassez de produtos essenciais à sobrevivência digna. Os 

presos deparam-se, ainda, com outro tipo de abandono, que se relaciona com a 

afetividade – o abandono familiar.  

Destaca-se que as estatísticas demonstram uma maior incidência do 

abandono familiar entre as presas do gênero feminino do que pelos homens. 

Segundo dados do INFOPEN Mulheres (2018), há estados no Brasil em que a 

média de visitas realizadas nos estabelecimentos masculinos é 5 vezes maior que 

a média dos estabelecimentos femininos, como será visto no presente capítulo.  

Diante de tal quadro fático, é inevitável o questionamento sobre qual seria a 

razão por detrás desse panorama que justificaria tamanha discrepância entre o 

tratamento dispensado aos presos de gêneros distintos. 

                                                   
1  Nas palavras do ministro Marco Aurélio em voto de julgamento de medida cautelar da ADPF 377, 

o “estado de coisas inconstitucional” se configura diante da seguinte situação: “(...) violação 
generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente 
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas 
de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades”. O ministro Ricardo Lewandowski 
explica que o “estado de coisas inconstitucional” consiste em medida desenvolvida pela Corte 
Nacional da Colômbia a qual identificou um quadro insuportável e permanente de violação de 
direitos fundamentais a exigir intervenção do Poder Judiciário de caráter estrutural e orçamentário, 
essa é “(...) uma interferência legítima do Poder Judiciário nessa aparente discricionariedade nas 
verbas do fundo penitenciário brasileiro. (...)”. (BRASIL, 2015) 
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Por este motivo, este capítulo busca traçar as causas sociais e estruturais 

que contribuem para a situação de abandono que assola a mulher encarcerada no 

Brasil. 

 

1.1 Um breve introito: Aspectos criminológicos e sociais que contribuem para 

o abandono familiar da mulher em situação de cárcere  

Por toda a história, as mulheres vêm sendo preteridas, tendo sua função 

social intimamente relacionada ao cuidado da família e do lar (BEAUVOIR, 1967a). 

A concepção de inferioridade da mulher por parte da população em geral, fez com 

que, ao longo dos anos, sua complexidade fosse ignorada e a mesma não fosse 

sujeito objeto de estudos científicos, principalmente no que tange à seara da 

Criminologia. Por este motivo, grande parte das pesquisas destinadas à análise de 

sua condição biológica e social são recentes (HERMANN, 2018).   

Dentre os relativamente recentes estudos sobre o “ser mulher”, cabe 

destacar a obra O Segundo Sexo (BEAUVOIR, 1967a), a qual foi essencial à 

desconstrução da concepção naturalista de que o feminino decorre de aspectos 

biológicos. Através da análise de estereótipos, Beauvoir confronta mitos atinentes 

ao papel da mulher na sociedade, demonstrando que a concepção do feminino é 

moldada pela sociedade e pela cultura.   

Simone Beauvoir inaugura o segundo volume de sua obra O Segundo Sexo, 

chamada A Experiência Vivida, ressaltando os aspectos acima abordados, com um 

trecho bem marcante: 

  
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio 
da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. 
Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um 
Outro. Enquanto existe para si, a criança não pode apreender-se como 
sexualmente diferençada. 
Entre meninas e meninos, o corpo é, primeiramente, a irradiação de uma 
subjetividade, o instrumento que efetua a compreensão do mundo: é 
através dos olhos, das mãos e não das partes sexuais que apreendem o 
universo. (BEAUVOIR, 1967a, p.9) (grifos da autora) 

 

Eis que homens e mulheres biologicamente possuem os mesmos meios de 

perceber o mundo, visto que independem de seus órgãos sexuais para tal. Assim, 

o que faria de ambos tão distintos se não a construção social que os permeia?  
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Neste sentido, como outra possível resposta para tal questionamento, 

destaca-se apontamento feito por Castro (2018), segundo a qual, em suas palavras: 

 

não é possível perceber o mundo sem o filtro da cultura, através do qual 
enxergamos as pessoas e as relações sobre matizes muito diversos. E 
essas lentes nunca são neutras, pois permeadas por inúmeros vieses 
geográficos, políticos, religiosos, tradicionais, costumeiros (CASTRO, 
2018, p.25). 
 

Beauvoir aponta que a distinção social entre homens e mulheres é 

construída desde a infância, quando tão breve quanto possível o menino é 

incentivado a buscar sua independência, libertando-se dos adultos, enquanto, para 

a menina, essa ruptura se dá de forma muito mais lenta. (BEAUVOIR, 1967a, p.12) 

No entanto, ao passo em que os homens, desde crianças, são estimulados 

a desvencilhar-se do amparo e dos mimos dados pelos pais, também têm sua 

masculinidade valorizada, através do incentivo à virilidade, encarnada no pênis, que 

sempre consistiu em motivo de orgulho. Segundo a autora, tratam o pênis infantil 

com uma “complacência singular”, que lhes conferem um certo ar de superioridade 

em relação às mulheres (BEAUVOIR, 1967a).  

A concepção de superioridade masculina pode ser reafirmada através do 

fato de que, no caso das meninas, ninguém tem reverência e ternura por suas partes 

genitais; não chamam a atenção para esse órgão. Assim, a menina passa a se 

encontrar no mundo situada de forma diversa do menino e um conjunto de fatores 

pode transformar, aos seus olhos, a diferença em inferioridade. (BEAUVOIR, 1967a, 

p. 14). 

Com o advento da conceituação de gênero, muito se acrescentou ao estudo 

da mulher na sociedade (HERMANN, 2018). Para a historiadora Joan Scott, o 

gênero consiste em uma maneira de indicar as “construções sociais” através de 

ideias de quais são os papéis próprios de homens e mulheres (SCOTT, 1989). A 

autora assinala, ainda, que o gênero é a primeira forma de representação das 

relações de poder. As estruturas hierárquicas baseiam-se em compreensões 

generalizadas da relação pretensamente natural entre o masculino e o feminino 

(SCOTT, 1989, p.26). 

O uso da palavra “gênero” rejeita explicitamente as justificativas biológicas 

utilizadas como instrumento para as várias formas de subordinação da mulher, 

consistindo em uma maneira de entender as identidades subjetivas de homens e 
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mulheres como uma criação inteiramente social das ideias sobre os papéis 

adequados a cada um (SCOTT, 1989, p.7). O estudo da situação da mulher através 

de uma ótica de gênero é importante para romper a sua invisibilidade nos estudos 

que enfocam a perspectiva masculina como universal e como um protótipo do 

humano (ESPINOZA, 2004, p.50). 

Por este motivo, tal conceito é de extrema utilidade no que tange à 

compreensão do panorama de abandono familiar vivenciado pela mulher em 

situação de cárcere. 

É notório que, ao longo da história, no âmbito das relações de gênero, a 

mulher desempenha papel fundamental no seio da instituição familiar, servindo 

como estrutura basilar e elo entre os demais integrantes da família (ESPINOZA, 

2004). Dessa forma, a mesma é enxergada essencialmente de acordo com seu 

lugar nesta entidade, assim, ela é restringida ao papel de mãe, irmã, filha, esposa, 

sendo seu valor diretamente relacionado ao desempenho das funções de cuidado 

que lhe atribui a sociedade intrinsecamente andocêntrica2 (HERMANN, 2018, p.19). 

Há um senso de que a mulher é criada para a família e para as coisas 

domésticas. Mãe e dona de casa, esta é sua vocação, e nesse caso ela é benéfica 

para a sociedade inteira. Essas representações atravessam o tempo e se enraízam 

num pensamento simbólico da diferença entre os sexos (PERROT, 1998, p.9). 

Em contrapartida, aos homens é reservado o direito à complexidade. A eles 

cabe desempenhar inúmeros outros papéis que não os de cuidado da prole, tendo 

eles o privilégio de desfrutar da vida pública. Ou seja, ao homem é permitida uma 

existência que vai além do âmbito familiar (BEAUVOIR, 1967b, p. 306).  

A sociedade patriarcal, de feitio hierárquico, vertical e repressivo, produziu 

a partir de diferenças biológicas, a discriminação de gênero. A mulher estava 

submetida a controles sociais rígidos entre os quais se incluíam o controle 

doméstico exercido, primeiro, pelos pais e, depois, pelo marido. (ESPINOZA, 2004 

p.14) 

                                                   
2 Define-se andocêntrico como adjetivo que, no que tange à antropologia, é relativo ao 

andocentrismo, à tendência a assumir o masculino como único modelo de representação coletiva, 
sendo os comportamentos, pensamentos ou experiências, associados ao sexo masculino, o que 
deve ser tido como padrão. O sentido popular da palavra refere-se à supervalorização do homem, 
e de suas experiências e comportamentos, não assumindo os seres humanos como igualitários, 
geralmente desvalorizando as experiências das mulheres ou a busca pelos seus direitos 
(ANDOCÊNTRICO, 2019).  



16 

 

A visão patriarcal de como deve ser organizada a sociedade limita a 

dinâmica de convivência da população. Esse padrão comportamental interfere em 

todos os âmbitos das relações interpessoais, inclusive na esfera criminal.  Nas 

palavras de Castro (2018) “(...) para muito além das características biológicas da 

espécie humana, com suas conformações anatômicas e fisiológicas, o gênero é 

impactante na rotina carcerária” (CASTRO, 2018, p.25). 

Neste sentido, a fim de melhor compreender a influência do gênero no 

contexto do Direito Penal, cabe uma análise sob a perspectiva da sociologia 

interacionista3, abordada por BATISTA (2011) em uma de suas obras mais célebres, 

a Introdução Crítica a Criminologia (2011). De acordo com tal vertente sociológica, 

o desvio e a anomia são analisados como resultado de comportamentos construídos 

pelos papéis representados na sociedade. Assim, há uma mudança no conceito de 

criminalidade, que deixa de ser uma realidade objetiva e passa a ser associada a 

uma definição, onde o aspecto relevante se encontra em quem tem o poder de 

definir e quem sofre a definição (BATISTA, 2011). Nas palavras da autora: 

 

Passa-se assim a uma operação epistemológica básica, da fenomenologia 
aos processos de criminalização. O conceito de criminalização sofre um 
golpe mortal: fora da dicotomia do bem e do mal, o “comportamento 
criminoso” é relativizado. Os mecanismos simbólicos da construção social 
vão dar conta da reação dos sujeitos aos processos de etiquetamento. 
(BATISTA, 2011, p.74)                    
 
 

Batista faz ainda, consonante aos ensinamentos de Baratta, crítica aos 

papéis sociais ou rótulos criminalizantes, constatando que o status de delinquente 

seria produzido pelos efeitos estigmatizantes do sistema penal.  Há, portanto, uma 

redefinição do objeto da criminologia, que passa a consistir não na pessoa do 

                                                   
3 Abordagem sociológica desenvolvida por Herbert Blumer à partir de conceitos formulados por 

Hebert Mead sobre a interpretação das ações humanas.  A sociologia interacionista trata do 
“interacionismo simbólico”, o qual, nas palavras de Blumer (1969, p.283), refere-se “ao caráter 
peculiar e distintivo da interação tal como ela ocorre entre os seres humanos. A peculiaridade 
consiste no fato de que os seres humanos interpretam ou “definem” as ações uns dos outros, em 
vez de simplesmente reagir a elas. Sua “resposta” não se dirige diretamente às ações uns dos 
outros, mas, em vez disso, se baseia no significado que atribuem a tais ações”. Assim, a interação 
humana é mediada pelo uso de símbolos, pela atribuição ou interpretação de resultado.  Blumer 
desenvolve sua teoria através de 3 premissas fundamentais: a primeira é a de que o ser humano 
possui uma maneira de confrontar o mundo a partir da qual interpreta não apenas suas ações, 
como as ações de outrem, significando-as; a segunda dispõe que o significado dado a estas ações 
é decorrente de uma construção advinda de um processo de autoindicações derivadas da 
percepção social do que é relevante; por fim, a última premissa é de que ao longo do tempo há 
ressignificações dessas percepções sociais (BLUMER, 1969, p.284;287). 



17 

 

criminoso, mas sim, na realidade social na qual está inserido o sujeito que praticou 

o delito. 

Para Baratta (1999), a realidade social consiste em importante elemento da 

criminalidade, a qual não se materializa apenas no comportamento violador. A 

realidade social é construída através juízos atributivos, determinados 

primariamente4, pelas meta-regras e , apenas secundariamente5, pelos tipos 

penais, de forma que os juízes e tribunais seriam instituições determinantes da 

realidade, mediante sentenças atributivas de qualidades aos imputados, com 

estigmatização, mudança e de identidade social do condenado (BARATTA, 1999a, 

p.7) 

Na realidade social mostrada por Baratta, o direito penal está atrelado aos 

interesses dos grupos de poder. No processo de conflito, os grupos sociais buscam 

a cooperação do Estado a fim de que este providencie através das leis a 

criminalização de valores ameaçados aos quais pretendem proteger. Assim, os 

grupos majoritários, os detentores do poder, induziriam os grupos minoritários, 

submetidos ao poder, à prática de crimes através da instrumentalização do Direito 

e do Estado para a criminalização de comportamentos contrários aos seus 

interesses (BARATTA, 1999a, p.9). 

Ressalta-se que a seleção de bens e comportamentos lesivos constituem em 

elemento fomentador de desigualdades, por um lado garantindo os privilégios das 

classes superiores com a proteção de seus interesses e imunização de seus 

comportamentos lesivos e, por outro lado, criminalizando as classes inferiores, 

selecionando comportamentos próprios desses segmentos e estabelecendo-os 

como lesivos (BARATTA, 1999a, p.9). 

   Ao analisar a situação da mulher encarcerada sob a perspectiva da escola 

do labeling approach6, produzida através desse viés sociológico, considerando a 

                                                   
4 A criminalização primária diz respeito ao processo em que o Estado sanciona a norma incriminadora 

ou que tenha relação com a criminalização de condutas ou o seu processo punitivo de forma 
genérica, estabelecendo assim diretrizes abstratas para os seus órgãos no desenvolvimento de 
suas atividades (COÊLHO,2019, p.80). 

5 A criminalização secundária é aquela relativa à aplicabilidade das normas estabelecidas pela 
criminalização primária às pessoas, em decorrência de suas condutas, trata-se, portanto, de 
aspecto de natureza concreta, diferenciando-se da criminalização primária, que volta os olhos a 
questões de ordem abstrata, de definição genérica de uma pauta normativa adequada a um 
processo punitivo (COÊLHO, 2019, p.80). 

6 A teoria da labeling approach nasceu da Criminologia no século XIX, e consiste em esquema 

explicativo da conduta humana (o construtivismo social). Parte da premissa de que o desvio e a 
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criminalidade como uma realidade social atribuída, é possível constatar que o 

destinatário das normas penais é, de maneira geral, o homem, sendo estas 

destinadas às mulheres apenas em casos excepcionais (nos tipos específicos de 

gênero, como o aborto ou o infanticídio). Esse fato, elucida em parte o menor 

controle social formal sobre as mulheres no âmbito da criminalização primária 

(SANTOS, 2014, p. 51), bem como interfere na atitude dos operadores do sistema 

de justiça criminal, preponderantemente paternalista, em relação às mulheres na 

criminalização secundária. (BARATTA, 1999b)  

  A mulher é rotulada como sendo menos tendente ao crime, não pertencendo 

à prisão, mas sim ao ambiente doméstico, devendo a mesma cumprir o papel social 

de gênero que lhe é exigido pela sociedade (HERMANN, 2018). 

Logo, o Direito, assim como outras instituições sociais, compartilha da 

imagem da mulher doméstica (BECKER et al, 2016, p.144). Mesmo com a premissa 

de que “todos são iguais perante a lei”, como tentativa de universalização dos 

direitos, enxerga-se ainda a mulher como essencialmente figura do lar, influenciada 

pelos sentimentos e pela emoção, de modo que, quando comete crimes, emprega-

se como justificativa para seu ato a emoção, a passionalidade, como se fossem 

menos racionais (ALMEIDA, 2001, p.129). Tal concepção da mulher criminosa 

reflete o estereótipo de gênero da mulher.  

 A mulher - estereotipada como fraca, irracional, inferior, incapaz e inútil à 

prática de qualquer outro ato que não os de cuidado do lar - ao cometer um crime 

carrega consigo não apenas a culpa pelo ilícito cometido, como também o estigma 

de ter falhado na única missão a qual lhe foi destinada desde sua concepção, a 

doméstica (HERMANN, 2018). Assim, não só a população em geral, como também 

amigos e familiares da mulher que comete algum crime são responsáveis por julgá-

la e condená-la a uma pena que transcende a que lhe foi imposta pelo Estado 

(BECKER et al, 2016). 

                                                   
criminalidade não é uma qualidade intrínseca da conduta ou uma entidade ontológica pré-
constituída à reação social e penal, mas uma qualidade (etiqueta) atribuída a determinados 
sujeitos através de complexos processos de interação social; isto é, de processos formais e 
informais de definição e seleção. Uma conduta não é criminal “em si” (qualidade negativa ou 
nocividade inerente) nem seu autor um criminoso por concretos traços de sua personalidade ou 
influências de seu meio-ambiente. A criminalidade se revela, principalmente, como um status 
atribuído a determinados indivíduos mediante um duplo processo: a “definição” legal de crime 
(criminalização primária), que atribui à conduta o caráter criminal e a “seleção” (criminalização 
secundária) que etiqueta e estigmatiza um autor como criminoso entre todos aqueles que praticam 
tais condutas. (ANDRADE, 1995, p. 28) 
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O estigma carregado pela mulher encarcerada é abordado por Oliveira, que 

assinala que para algumas famílias a desonra de ter um membro preso é 

constrangedora, de forma que preferem que as crianças acreditem que a mãe está 

morta. É comum que a presa seja totalmente abandonada pela família, que 

interrompe visitas, deixa de pagar custas de honorários aos advogados, deixando-

a abandonada a própria sorte. Além disso, no caso de penas longas, a aplicação da 

sanção muitas vezes resulta no rompimento da união matrimonial ou afastamento 

do companheiro (OLIVEIRA, 1999, p.184). É muito comum que as mulheres sejam 

abandonadas por seus parceiros quando são presas, o que raramente ocorre 

quando no casal quem vai preso é o homem (BUCKRIGE, 2011, p.55).  

Ressalta-se que a estigmatização dessas mulheres não se limita ao fato de 

terem sido presas; estende-se também a outros papéis femininos esperados, de 

modo que a mulher criminosa passa a representar a má esposa, a mulher malévola 

e a mãe desnaturada. Esse estigma permeia suas relações dentro da instituição, 

entre elas mesmas, a relação consigo própria e também com seus familiares 

(BUCKRIGE, 2011, p.55).  

A autoestima da mulher presa é abalada, uma vez que traz consigo o 

discurso estigmatizante ao qual é submetida, produzindo uma distância entre si e 

os outros, aos quais ela considera cidadãos de bem (BUCKRIGE, 2011, p.68). 

Espinoza (2004, p.19) assevera que a exclusão da mulher precede o 

ingresso na prisão, permanece durante sua estada e se pereniza depois da 

obtenção de liberdade, sendo a mesma acompanhada sempre do estigma de 

mulher presa.   

De acordo com a teoria do duplo julgamento da mulher criminosa 

apresentada por  Julita Lemgruber (1983),  a mesma é julgada duplamente: pela 

transgressão da lei que tipifica o crime, quando é julgada pelo sistema judiciário; e 

também pela transgressão da expectativa de gênero, uma vez que o mundo do 

crime é um espaço predominantemente masculino, e as atividades ilícitas são 

relacionadas majoritariamente aos homens. Neste sentido o julgamento social teria 

o intuito de coagir a mulher a cumprir o papel social que lhe corresponde, via de 

regra, relacionado ao ambiente doméstico (HERMANN, 2018, p.26).  

A diferença entre o tratamento dispensado aos criminosos de gêneros 

distintos pode ser notada desde a criação da prisão como instituição, quando se 

entendeu necessária a separação de homens e mulheres. As penas eram aplicadas 
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de acordo com os valores a serem fomentados em cada indivíduo. Enquanto a pena 

destinada aos homens buscava despertar valores de legalidade e necessidade do 

trabalho, a pena submetida à mulher visava recuperar o sentimento de “pudor”. Em 

razão disto, a maioria das femininas foram instaladas em conventos, onde se 

buscava induzir as mulheres “desviadas” a aderirem aos valores de submissão e 

passividade (ESPINOZA, 2004, 78-85).  

Na atualidade, apesar das instituições prisionais femininas não serem mais 

geridas por organizações religiosas, ainda se verifica a tendência de controlar as 

mulheres com o intuito de transformá-las e encaixa-las em modelos tradicionais, 

entendidos de acordo com padrões sexistas. Essa situação acentua o caráter 

reabilitador do tratamento, que busca restabelecer o caráter do papel social da 

mulher (ESPINOZA, 2014, p.85). 

Assim, apesar dos recentes estudos, a criminalidade feminina ainda é 

carregada de antigos paradigmas, havendo certa dificuldade em se desvencilhar 

dos estereótipos culturais e históricos de inferiorização da mulher, o que resulta em 

um nítido processo de marginalização desta (TANFERRI; GIACOIA, 2019). 

A referida situação pode ser verificada através do tratamento dedicado à 

mulher encarcerada. A mesma, invisível perante a sociedade, é vítima do abandono 

estatal e familiar, conforme apontado abaixo. 

No Brasil, não obstante o crescimento exponencial de 656% de presas no 

país, entre os anos de 2000 e 2016, segundo dados do INFOPEN Mulheres 

(DEPEN, 2018) – crescimento maior que o da população carcerária no geral –, os 

presídios e serviços são moldados de acordo com as necessidades masculinas. A 

inadequação às demandas da mulher em situação de cárcere é refletida na 

ausência de espaços destinados para gestantes e mães que amamentam, em total 

dissonância com as disposições da lei nº 11.942/09 (BRASIL, 2009), que possui o 

intuito de assegurar condições mínimas de existência a estas mães e aos recém-

nascidos. 

Dentre as inovações trazidas pela referida lei, destacam-se a 

obrigatoriedade de presença, nas instituições prisionais, de berçário destinado ao 

cuidado dos filhos das mulheres condenadas, garantindo o direito de amamentação 

destes até no mínimo 6 (seis) meses de idade (art.83, § 2o), seção para gestante e 

parturiente e creches destinadas às crianças maiores de 6 (seis) meses e menores 

de 7 (sete) anos. 
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Segundo o INFOPEN Mulheres (DEPEN, 2018), apenas 55 unidades 

prisionais em todo o país declararam apresentar cela ou dormitório adequados para 

gestantes, o que representa apenas 16% do total de estabelecimentos destinados 

às mulheres. Entre as gestantes e lactantes, apenas 50% encontram-se em 

unidades prisionais com celas adequadas à sua condição. 

Em relação à capacidade de oferecer espaço adequado para que a mulher 

privada de liberdade permaneça em contato com seus filhos e possa oferecer 

cuidados ao longo do período de amamentação, as estatísticas apontam que 

apenas 14% das unidades femininas e mistas contam com berçário e/ou centro de 

referência materno-infantil, que compreendem os espaços destinados a bebês com 

até 2 anos de idade.  Dados do INFOPEN Mulheres indicam ainda, que apenas 3% 

dos estabelecimentos penais possuem creche, que se trata de estabelecimento 

destinado a crianças acima de 2 anos. 

Verifica-se, através dos dados supracitados, que o sancionamento da Lei 

11.942/09 não foi suficiente para garantir as condições mínimas de existência às 

mães e recém-nascidos tal como se propunha, uma vez que a maioria dos 

estabelecimentos prisionais que abrigam mulheres não se encontram de acordo 

com a determinação legal. A lei não foi acompanhada de meios para o seu 

cumprimento (QUEIROZ, 2015, p.854). 

Nestes casos de inexistência de espaços adequados às mães e aos filhos, 

o procedimento realizado é o de enviar as lactantes para berçários improvisados 

nas penitenciárias, onde elas podem ficar com os filhos e amamentá-los, mas não 

têm acesso aos cuidados médicos específicos. Assim, estas mulheres que 

cumprem pena em locais impróprios precisam sujeitar os recém-nascidos às 

mesmas condições subumanas em que vivem (QUEIROZ, 2015, p.855).  

 No que tange ao abandono familiar, o mesmo se configura como um dos 

fatores de materialização do julgamento social ao qual é submetida a mulher 

encarcerada, como será demonstrado ao longo deste estudo. 

 

1.2 O panorama do abandono familiar no Brasil 

 

Uma vez abordados os aspectos atinentes à influência do gênero na 

construção do papel social “ideal” da mulher perante a sociedade,  

predominantemente ligado às atividades domésticas e de cuidado da família, bem 
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como no tratamento dispensado à mulher encarcerada, marcado pela 

estigmatização, cabe falar de outros aspectos relevantes para a visualização do 

panorama do abandono familiar no Brasil.  

Para isto, os próximos itens abordarão o funcionamento da legislação 

vigente no que tange ao direito à visitação e o estudo estatístico,  que consiste em 

peça fundamental para a compreensão do tamanho da população prisional feminina 

brasileira, para que se trace um perfil da mulher submetida ao abandono, bem como 

se entenda a extensão dessa ausência afetiva por parte dos familiares da presa.  

 

 

1.2.1 Da garantia ao direito à visitação 

 

 O direito do preso à visitação de familiares consiste numa forma de 

materialização dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, 

garantidos constitucionalmente, visto que está intimamente ligado à integridade 

moral do apenado. 

 Ressalta-se que o direito à dignidade da pessoa humana é fundamental 

para que a pessoa se sinta viva e valorizada emocionalmente, como estímulo à sua 

reintegração e ressocialização, estando ela em qualquer das situações (preso ou 

visita) (PATRÍCIO, CASCAES, 2018, p. 7) 

Corroborando as previsões constitucionais, a Lei de Execução Penal (Lei nº 

7.210/84) (BRASIL, 1984), em seu artigo 41, inciso X7 concede à pessoa sujeita a 

pena privativa de liberdade o direito a receber visita do cônjuge, da companheira, 

de parentes e amigos em dias determinados pela autoridade responsável (BRASIL, 

1984). 

O referido direito encontra-se constante na Cartilha da Mulher Presa (CNJ, 

2012), elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça a fim de orientar as mulheres 

submetidas ao cárcere sobre seus direitos e deveres, com informações claras e 

diretas sobre garantias constitucionais, prerrogativas legais e administrativas. Esta 

cartilha foi elaborada em linguagem acessível, sendo útil à compreensão por parte 

da mulher presa de como se dá a visitação. 

                                                   
7 Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...)X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 

amigos em dias determinados (grifo nosso) (BRASIL, 1984) 
 



23 

 

Ainda no que diz respeito ao direito do preso em receber visitas, há de se 

falar sobre a Resolução n. 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP), de 11 de novembro de 1994, que estabelece as regras 

mínimas para o tratamento do preso no Brasil. Em relação ao capítulo XI, que trata 

do contato do preso com o mundo exterior, destacam-se dois artigos, o art. 338 e o 

art.379 (BRASIL,1994)  

Os supracitados dispositivos estão consonantes com a Lei de Execução 

Penal (Lei 7.210/84), no sentido de fomentar o contato do preso com o mundo 

externo, bem como a manutenção dos laços socioafetivos extramuros, tendo em 

vista o convívio familiar ser salutar para a persecução da ressocialização do preso 

(PATRÍCIO; CASCAES, 2018, p.14). 

Cabe ao Poder Público propiciar os meios para que o apenado possa 

receber visitas, inclusive dos filhos e enteados, em ambiente minimamente 

aceitável, preparado para tanto e que não coloque em risco a integridade física e 

psíquica dos visitantes (PATRÍCIO, CASCAES, 2018, p.8). 

  Verifica-se que a visitação familiar é direito garantido no ordenamento 

jurídico brasileiro e extremamente benéfico ao processo de ressocialização do 

preso, visto que permite a manutenção dos laços afetivos que o mesmo possui fora 

do cárcere (PATRÍCIO; CASCAES, 2018). 

No entanto, na esfera do encarceramento feminino no Brasil, é possível 

notar um panorama de baixa incidência de visitação nos presídios que abrigam 

mulheres, com índices de visitação bem inferiores se comparados aos relativos aos 

encarcerados do gênero masculino. 

Uma das causas para tal, como abordado anteriormente, reside no 

julgamento social ao qual é submetida a mulher transgressora das leis. No entanto, 

essa problemática possui diversas outras nuances que serão abordadas nesta 

pesquisa. 

                                                   
8 Art. 33. O preso estará autorizado a comunicar-se periodicamente, sob vigilância, com sua família, 

parentes, amigos ou instituições idôneas, por correspondência ou por meio de visitas.  
    § 1º. A correspondência do preso analfabeto pode ser, a seu pedido, lida e escrita por servidor ou 

alguém opor ele indicado; 
    § 2º. O uso dos serviços de telecomunicações poderá ser autorizado pelo diretor do 

estabelecimento prisional.  
9 Art. 37. Deve-se estimular a manutenção e o melhoramento das relações entre o preso e sua 

família. (BRASIL, 1994). 
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1.2.2 Uma breve análise do crescimento da população carcerária feminina no 

Brasil 

 

Antes de debruçar-se minuciosamente no que tange à temática do 

abandono familiar ao qual é submetida a mulher presa, faz-se necessário 

compreender o atual contexto em que está inserida a  população carcerária feminina 

no Brasil. Para isso, serão utilizados dados estatísticos oficias divulgados pelo 

Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, relacionado ao Ministério da Justiça 

e Segurança Pública, mais especificamente, do INFOPEN Mulheres10, divulgado 

em 2018 com base em dados levantados até junho de 2016. Para fins de análise 

comparativa, utilizou-se também dados do INFOPEN Atualização (DEPEN, 2016) 

relativos à população carcerária em geral, não havendo, portanto, distinção de 

gênero. 

Assim, segundo o levantamento mais recente do INFOPEN Mulheres 

(DEPEN, 2018), desde os anos 2000 até 2016, houve um aumento de 656% da 

população carcerária feminina no Brasil, crescimento significativo, principalmente 

se comparado ao aumento da população carcerária masculina, que no mesmo 

período se deu em uma taxa de 293%. 

Nesse sentido, o Brasil possui a quarta maior população carcerária feminina 

do Mundo, com 42.355 mulheres presas. Ao analisar a taxa de aprisionamento, a 

situação se agrava, visto que, com um índice de 40,6 encarceradas a cada 100.000 

habitantes, o Brasil figura na terceira posição entre os países que mais encarceram 

mulheres no mundo. 

Tal classificação se deve ao exponencial aumento da taxa de 

aprisionamento11 no Brasil, que em 16 anos, entre 2000 e 2016 aumentou 455%. 

Para fins de compreensão da gravidade do referido, no mesmo período, a Rússia – 

que possui a terceira maior população carcerária feminina no mundo, perdendo 

apenas para a China e os Estados Unidos – diminuiu em 2% o encarceramento 

deste grupo populacional.   

                                                   
10 O lançamento do INFOPEN Mulheres cumpre a primeira mera da Política Nacional de Atenção às 

Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional- PNAMPE. 
11 A taxa de aprisionamento indica o número de mulheres presas para cada grupo de 100 mil 

mulheres. 
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Os dados acima demonstram que a mulher se encontra de fato no mundo 

do crime. O ritmo de crescimento da população carcerária feminina apresenta-se 

substancialmente superior ao da população carcerária total.  

Esse contexto se deve às mudanças na conduta delitiva das mulheres. Os 

crimes cometidos por elas não mais se encaixam nos denominados “delitos 

femininos” – infanticídio, abordo, homicídio passional –, pois se deu um incremento 

nos índices de condenação por crimes de tráfico de entorpecentes, roubos, 

sequestros, homicídios, entre outros (ESPINOZA, 2004, p. 126). 

Espinoza assenta que as condutas delitivas que têm mulheres como sujeito 

ativo adquiriram uma conotação desvinculada da categoria de gênero para se 

alinhar no que pode se chamar “criminalidade da pobreza” (ESPINOZA, 2004, p.65). 

Isso poderá ser observado no tópico abaixo, destinado a traçar o perfil 

sociodemográfico da população carcerária feminina. 

Destaca-se também que o crescimento da criminalidade feminina se 

encontra associado à violência intrafamiliar. Grande parte das mulheres que se 

encontram inseridas no sistema prisional apresentam um histórico de violência 

sofrida em seu próprio ambiente familiar, sendo vítimas de maus tratos, abuso de 

drogas e violência sexual, acontecimentos que, de certa forma, influenciam em suas 

trajetórias no crime (DUTRA, 2019, p.9).  

Outro fator que contribui para esta realidade de aumento da população 

prisional feminina se refere à inserção da mulher no mundo do tráfico de drogas 

(DUTRA, 2019). Tal questão será abordada a seguir, na análise do perfil 

sociodemográfico da mulher encarcerada. 

No que tange ao tipo de regime, verifica-se que 45% das mulheres presas 

no Brasil em junho de 2016, sequer haviam sido julgadas e condenadas, enquanto 

32% encontravam-se em regime fechado; 16% sentenciadas em regime 

semiaberto; 7% em regime aberto; 0% (menos de 1%) em cumprimento de medidas 

de segurança - internação ou tratamento ambulatorial.  

Os dados demonstram desproporção entre o percentual de mulheres 

condenadas ao regime fechado e o de mulheres presas provisoriamente. Tal quadro 

levanta preocupações tendo em vista a não observância do princípio da presunção 

de inocência. No sistema de garantias e direitos fundamentais, por mais que os 

culpados devam ser punidos, o maior interesse deve consistir em proteger os 

inocentes (SMITH, 2017).  
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O fato de quase metade da população carcerária feminina se encontrar 

presa sem ao menos ter sido julgada e condenada, demonstra a banalização da 

prisão provisória, a qual antecipa o cumprimento de uma eventual pena, além de 

explicitar a aplicação automática e indiscriminada da prisão cautelar. A indefinição 

no tempo deste cumprimento, agrava este panorama e explicita mais uma dentre 

as tantas formas de abandono estatal às quais são submetidas as mulheres 

encarceradas (SMITH, 2017).  

 

 

1.2.3 O perfil sociodemográfico da população carcerária feminina no Brasil e 

sua relação com o aprisionamento 

 

O perfil sociodemográfico da população feminina privada de liberdade no 

Brasil é incompleto. Tal fenômeno ocorreu devido às limitações na metodologia de 

levantamento do INFOPEN Mulheres, que impossibilitam o cruzamento entre 

variáveis de perfil da população prisional, uma vez que os dados têm como menor 

unidade de análise o contingente agregado da população em determinado 

estabelecimento penal, o que impossibilita a desagregação ao nível da pessoa 

privada de liberdade. As informações a seguir apresentarão as distribuições da 

população prisional de acordo com as categorias de perfil cobertas pelo 

levantamento (DEPEN, 2018). 

De acordo com o levantamento realizado pelo INFOPEN em 2016 (DEPEN, 

2018), sabe-se que 50% da população prisional feminina é formada por jovens, 

utilizando como parâmetro a classificação estabelecida pelo Estatuto da Juventude 

(Lei nº 12.852/2013), que estabelece como jovem aquele que possui entre 18 a 29 

anos.  

Os referidos dados indicam que o encarceramento feminino se concentra 

em mulheres que fazem parte da população em idade ativa. Pesquisa realizada pela 

SEAP sobre as presas no estado do Rio de Janeiro, entre o período de janeiro de 

2013 a março de 2018 (FGV DAPP, 2018), apontam o que vem a ser a tendência 

nacional: certas categorias de crimes, em especial o tráfico de drogas, têm atraído 

indivíduos cada vez mais jovens, devido à ampliação do mercado de drogas ilícitas 

no Brasil e a necessidade da utilização de diferentes perfis para as variadas funções 

dentro da sua hierarquia. Em razão da ampliação do tráfico de drogas, mulheres 
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jovens estão mais envolvidas com esse tipo de crime do que as mulheres mais 

velhas (FGV DAPP 2018, p.12). 

No que concerne à cor ou etnia das mulheres privadas de liberdade, 

verifica-se que 62% são negras – que segundo categorização utilizada pelo IBGE 

abrange as categorias preta e parda -, 37% brancas, enquanto as demais etnias 

correspondem a apenas 1%.  

As mulheres negras consistem na maioria da população carcerária 

feminina. Destaca-se que estas mulheres, desde o período escravocrata, vêm 

desenvolvendo atividades domésticas. Elas são maioria no emprego doméstico, 

têm escolaridade menor e são menos remuneradas. Embora as condições 

históricas sempre tenham sido desfavoráveis ao seu desenvolvimento, no âmbito 

da administração da justiça, a situação se agrava. As mulheres negras e pobres 

fazem parte do grupo social que mais sofre com a seletividade penal, sendo 

submetidas a uma justiça que propaga o encarceramento em massa de indivíduos 

suspeitos. Pode-se dizer, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro consiste 

em uma “(re) atualização” da ordem escravocrata (ALVES, 2017).  

Ao analisar os dados relativos à escolaridade do grupo em tese, não há 

grandes surpresas. Apenas 1% das mulheres encarceradas possuem Ensino 

Superior Completo, enquanto 66% ainda não acessaram o ensino médio, o qual só 

15% conseguiram finalizar. 

Destaca-se que tráfico de drogas acaba consistindo em alternativa à baixa 

escolaridade, visto que oferece à mão de obra desqualificada, uma posição no 

mercado. A mulher visando o bem-estar da família, diante da possibilidade de 

aumentar a renda através de um emprego que oferece oportunidades lucrativas não 

encontradas no meio lícito, ou então objetivando lutar contra o desemprego, vê na 

comercialização de drogas, uma forma de lidar com suas necessidades (DUTRA, 

2012, p.10).  

 Quanto ao estado civil, 62% da população prisional feminina se encontra 

solteira; 23% em união estável; 9% casada, 2% separada judicialmente; 2% 

divorciada e 2% viúva. Ressalta-se que a informação “solteira” encobre 

frequentemente um estado marital (CUNHA, 1994) 

Em relação ao fato de as presas possuírem ou não filhos, se destaca que, 

devido à insuficiência de dados oficiais, há uma baixa representatividade da amostra 

coletada. Os dados levantados pelo INFOPEN Mulheres apontam que 74% das 
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mulheres privadas de liberdade têm filhos. Esta estatística explicita a necessidade 

demonstrada anteriormente de os estabelecimentos penais proporcionarem 

ambientes adequados ao convívio da mãe e de seus filhos, seja durante a infância, 

através de berçários e creches, ou após, através de espaços destinados à visitação.  

Por fim, quanto ao tipo penal que levou a mulher ao cárcere, verifica-se 

através da análise dos registros, a preponderância de crimes praticados sem 

violência, crimes contra o patrimônio e crimes ligados ao tráfico de drogas. Estes 

últimos correspondem à 62% das incidências penais pelas quais as mulheres foram 

condenadas ou aguardavam julgamento no ano de 2016. 

É recorrente que as mulheres que cometeram o crime de tráfico de drogas 

aleguem que o cometimento do ato desviante se deu por necessidade financeira, 

pelo vício ou por falta de oportunidade. Estas mulheres encaram o tráfico como um 

trabalho, uma forma de obter retorno financeiro “honestamente” (OLIVEIRA, 2009, 

p.405). 

Uma explicação possível para esse fenômeno de envolvimento das mulheres 

no tráfico de drogas é a facilidade que a mulher possui para circular com a droga 

pela sociedade, por não se constituir como foco principal da ação criminosa 

(DUTRA, 2012, p.8). 

Ressalta-se que há uma feminização da punição em relação ao tráfico de 

drogas. A maioria das mulheres envolvidas nesta modalidade criminosa ocupa 

posição coadjuvante, realizando serviços de transporte de drogas e pequeno 

comércio. Elas são moradoras da periferia e, como já abordado anteriormente, são 

responsáveis pelo sustento familiar e oriundas dos extratos sociais mais 

desfavorecidos da sociedade (ALVES, 2017).   

A partir dos dados apresentados, é possível chegar a algumas conclusões 

no que tange ao perfil da mulher encarcerada no Brasil. Fazendo uso dos 

ensinamentos da criminologista Elena Larrauri, verificam-se três fatores distintos 

que caracterizam as mulheres delinquentes ou privadas de liberdade (LARRAURI, 

2008 apud SANTOS, 2014, p.52). 

O primeiro demonstra que majoritariamente os delitos praticados pelas 

mulheres que estão no sistema prisional são, essencialmente, delitos típicos de 

pessoas desprovidas de poder (e não delitos específicos de gênero) (LARRAURI, 

2008 apud SANTOS, 2014, p.52). O que se verifica no Brasil, onde mais da metade 

das mulheres encarceradas cometeu o crime de tráfico de drogas. Em contrapartida, 
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dos homens privados de liberdade, apenas 26% foram encarcerados em razão do 

referido delito. O tráfico de drogas ser uma atividade que permite às mulheres 

seguirem desempenhando as regras estabelecidas culturalmente como ser mãe, 

dona de casa e esposa é um fator apontado como justificativa para estes índices 

discrepantes de aprisionamento de homens e mulheres. A alta rentabilidade do 

tráfico, comparada com a baixa rentabilidade do trabalho formal aparece como outro 

fator decisivo, desmistificando o argumento da “fragilidade feminina” (BECKER et 

al, 2016, p.146). 

 Ademais, cabe ressaltar que no tráfico as mulheres ocupam geralmente 

cargos de baixo prestígio dentro da estrutura do tráfico, devido à construção social 

da mulher como inferior, o que facilitaria ou as deixariam mais favoráveis à prisão. 

Neste sentido, é possível classificar as mulheres ligadas ao tráfico em duas 

categorias: a das que cometem o crime junto com seus companheiros e são presas 

com ele e a categoria das que são ligadas a delitos por homens presos, ao, por 

exemplo tentarem levar drogas para a prisão e acabarem sendo presas (RAMOS, 

2012). 

O segundo fator, diz respeito ao fato de as mulheres encarceradas 

pertencerem, de modo geral, à grupos étnicos marginalizados na sociedade. O que 

é corroborado com a informação de que 62% das mulheres privadas de liberdade 

são negras e pardas. 

 Por fim, o terceiro ponto, dispõe que a maioria das mulheres encarceradas 

viveu em situação de pobreza grande parte de sua vida (LARRAURI, 2008 apud 

SANTOS, 2014, p.52). Tal realidade fática pode ser associada à baixa escolaridade 

destas mulheres, demonstrada no fato de apenas 1% delas terem concluído algum 

curso superior, bem como, 66% não o terem acessado, o que está relacionado 

também à falta de oportunidades. 

Assim, tal problemática aplica-se, à realidade brasileira, de modo que é 

possível afirmar que a criminalização feminina está condicionada a três variáveis 

essenciais: gênero, raça e classe (SANTOS, 2014). Percebe-se, portanto, como o 

perfil da mulher encarcerada está diretamente associado à sua vulnerabilidade 

social.  

Nesse sentido, Espinoza aponta que o quadro da criminalidade feminina 

sustenta a associação da prisão à desigualdade social, à discriminação social e à 
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seletividade do sistema de justiça penal, que acaba punindo os mais vulneráveis, 

sob categorias de raça, renda e gênero (ESPINOZA, 2004, p. 127)  

Verifica-se que as estatísticas sobre a realidade da mulher encarcerada no 

Brasil reproduzem o que é chamado por Baratta de “quadro falso de distribu ição de 

criminalidade”, que se encontra concentrado sempre nos estratos mais pobres das 

sociedades (BATISTA, 2011, p.39).  

Este quadro pode ser corroborado, através da realidade fática brasileira 

observada por Batista, onde as estratégias de sobrevivência, de lazer, a arte de 

curar, as religiões e as manifestações culturais de matrizes africanas foram sempre 

criminalizadas: do samba ao funk (BATISTA, 2011).  

Salienta-se a concepção de Baratta sobre a prisão como sendo um 

“momento superestrutural essencial para a manutenção da escala vertical da 

sociedade”. Para ele, a função simbólica da pena e a punição de “certos 

comportamentos”, sobre os quais a dor é infligida, apenas servem de cobertura 

ideológica para os mecanismos de controle social duro sobre o que é chamado das 

classes perigosas, os pobres do mundo, nas palavras de Joel Rufino e Milton 

Santos. (BARATTA, 1999) 

Cabe destacar os ensinamentos de Espinoza, que acredita que a definição 

do ser criminoso se dá muito mais em razão da parcela da comunidade em que está 

inserido, do que de fato pela gravidade de seus crimes (ESPINOZA, 2004, p. 54). 

 

A perversidade se institui e expande por intermédio do “aparato de 
publicidade” do Estado, que projeta a ilusão de um poder punitivo 
igualitário, não seletivo, não discriminador, disfarçando de conjuntural ou 
circunstancial aquilo que é estrutural e permanente, isto é, inerente ao 
próprio poder. (ESPINOZA, 2004, p.54). 

 

 

Verifica-se, portanto, ao traçar um perfil da mulher encarcerada, a existência 

de uma seletividade penal, na qual sempre saem prejudicadas as camadas mais 

pobres e marginalizadas da sociedade. 

Nesse contexto, o abandono familiar ao qual é submetida a presa, consiste 

em uma segunda punição motivada em parte pelos mesmos ideais patriarcais 

produzidos pela sociedade ao longo dos anos.  
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Para uma melhor compreensão dessa triste realidade vivenciada pelas 

mulheres presas no Brasil, se faz necessária uma análise detalhada das estatísticas 

do abandono em prisões femininas e mistas.  

 

1.2.4 Dados do abandono familiar no Brasil e sua influência no baixo índice de 

visitação em instituições prisionais que abrigam mulheres 

 

Segundo o último levantamento de dados realizado pelo INFOPEN 

Mulheres (DEPEN, 2018), verificou-se que no Brasil, ao longo do primeiro semestre 

de 2016, foram realizadas nos estabelecimentos femininos e mistos uma média de 

5,9 visitas por pessoa. Em contrapartida, os dados referentes às prisões masculinas 

demonstram um maior índice de visitação, que alcança a quantidade de 7,8 visitas 

no semestre.  

Nos estados do Amazonas, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte, a 

média de visitas realizadas nos estabelecimentos masculinos é mais de 5 vezes 

maior que a média dos estabelecimentos femininos (DEPEN, 2018). Sabe-se ainda, 

que 60% das mulheres presas não recebem nenhum tipo de visita (BECKER et al, 

2016).  

Os dados apresentados demonstram a existência de um panorama de 

abandono familiar ao qual é submetida a mulher encarcerada, grave e em maior 

proporção se comparado à situação em que se encontram os presos do gênero 

masculino. As justificativas para a existência desta discrepante distinção fática são 

diversas.  

Primeiramente, há de se falar na falta de infraestrutura nos 

estabelecimentos penais femininos como uma das grandes razões que contribuem 

para seus baixos índices de visitação.  

Para a consecução do direto à visita social, é necessária a existência de 

ambiente adequado, específico para visitação12 nas unidades prisionais. No caso 

das prisões que abrigam mulheres no Brasil (prisões femininas e mistas), segundo 

dados do INFOPEN Mulheres (DEPEN, 2018), divulgados em 2018, verifica-se que 

1 em cada 2 unidades femininas não possuem espaços passíveis de recepcionar a 

                                                   
12 Para fins de levantamento INFOPEN, entende-se “local específico para visitação” como ambiente 

destinado à visita – e eventualmente outras atividades sociais-, diverso do ambiente de pátio de 
sol e cela das pessoas privadas de liberdade. 
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visita de familiares. No que tange os estabelecimentos mistos, sabe-se que apenas 

3 em cada 10 contam com espaço destinado à visita social.  

No âmbito das visitas íntimas, que insta salientar - direito garantido pela 

LEP em observância à dignidade e privacidade da pesa presa - é possível verificar 

situação de latente carência de infraestrutura adequada.  Das unidades femininas, 

apenas 41% contam como local específico a realização da visita íntima. Ao analisar 

a situação das unidades prisionais mistas, a situação se agrava, visto que apenas 

34% das unidades estão aptas a oferecer o espaço necessário para tal.  

Ademais, ainda sobre as visitas em estabelecimentos penais destinados à 

mulheres, há de se destacar que além da falta de infraestrutura adequada à 

realização da visita, há outro aspecto relevante, resultante deste quadro fático, que 

é a resistência do companheiro e familiares da presa a se submeterem ao 

procedimento de revista realizado a fim de permitir a entrada da presa no 

estabelecimento prisional.  

Ocorre que tal procedimento na maior parte dos casos é vexatório, o que 

contribui para coibir a visita à mulher em situação de cárcere. Segundo Bezerra 

(2016, p.120), a revista praticada nas prisões, possui a denominação de “vexatória” 

em razão dos seus métodos considerados humilhantes e vergonhosos. O método 

consiste na retirada total das roupas pela pessoa, que também é obrigada a dar 

pulos e fazer agachamentos com um espelho colocado entre as pernas, o qual 

segundo os agentes é para “facilitar a visualização”. Além disso, é necessário a 

pessoa tossir – para expelir qualquer material que possa estar dentro do seu corpo 

– e, em casos de maiores suspeitas, são realizados exames clínicos invasivos ou 

toques genitais; também é comum os visitantes ouvirem deboches, ameaças ou 

xingamentos por parte dos agentes penitenciários durante o procedimento.  

Valendo-se da justificativa de impedir a entrada de objetos ilícitos (armas, 

celulares, drogas e quaisquer objeto cortante), bem como garantir a segurança dos 

agentes penitenciários, funcionários, apenados e visitantes, o Estado utiliza a 

revista vexatória com a prerrogativa de prevenção, colocando equivocadamente 

toda e qualquer pessoa como suspeita e passível de cometer um delito, mesmo sem 

fato anterior que fundamente. Os familiares que questionarem ou se negarem a 

serem revistados podem sofrer sanções, como o confisco dos alimentos e produtos 

de higiene, a proibição da visita por um período ou a possibilidade de perseguição 

e castigos ao familiar preso (BEZERRA, 2016, p.118).  
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Nesse sentido, segue percepção de Lemgruber sobre procedimento de 

revista realizado no presídio de Talavera Bruce onde realizava pesquisa 

(LEMGRUBER, 1983 apud OLIVEIRA; SANTOS, 2012, p.5): 

 
Ao chegarem, os visitantes identificam-se no portão principal e, depois de 
passarem pelo segundo portão, são revistados. As visitas às mulheres 
condenadas por uso e tráfico de entorpecentes são submetidas a exame 
mais rigoroso. Até mesmo crianças velhos passam por minuciosa revista, 
inclusive das partes genitais. Esta situação extremamente vexatória causa 
profunda revolta entre as internas. 

 

Ressalta-se, ainda, relato publicado pelo Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais, o qual demonstra o caráter humilhante das revistas comumente 

realizadas nos estabelecimentos prisionais: 

  

Eu não vou mais visitá-lo porque não aguento esse tipo de humilhação. Na 
revista a gente tira a roupa, abaixa três vezes de frente, três vezes de 
costas. E ainda ouvimos: ‘Abre, abre que não estou vendo nada’. Perguntei 
para a agente penitenciária: ‘Mas você quer ver o quê? Meu útero, meu 
coração?’ Até que pediram para eu abrir minha vagina com as mãos. (F., 
42 anos) (IBCCRIM, 2015) 

 

Os relatos acima demonstram o panorama de caos instalado nas instituições 

penais nos dias de visitação. Não bastasse a dificuldade em ver o ente querido 

preso sob condições muitas vezes subumanas, o visitante é submetido 

rotineiramente (a visita é realizada uma ou até duas vezes durante a semana) à um 

procedimento de revista humilhante, onde é exposto e muitas vezes tratado sem o 

menor respeito e dignidade, o que pode vir a lhe trazer grandes abalos psicológicos. 

Salienta-se que a modalidade de revista a ser utilizada em cada 

estabelecimento penal é determinada de acordo com o poder discricionário dos  

diretores dos presídios. Em razão disso, enquanto em algumas prisões é imposta 

uma inspeção mais rígida; em outras a revista é conduzida de uma forma mais 

branda; no entanto, o que é comum entre elas é a necessidade de todas as pessoas 

serem revistadas dessa forma, mesmo sendo idosas, gestantes, deficientes ou 

crianças (BEZERRA, 2016, p. 120).  

Assim, é comum que a família da mulher presa, nos casos de inspeção 

vexatória, poupe seus membros que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade, tais quais os inclusos nos grupos acima citados, de serem 

submetidos a este transtorno. 
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Além disso, outro ponto que merece destaque como causa que contribui 

para o abandono familiar da mulher em situação de cárcere é a disposição 

geográfica das unidades prisionais femininas e mistas. Não obstante o rápido 

crescimento da população carcerária feminina no Brasil, os homens ainda 

consistem na grande maioria de encarcerados no país.  

Segundo dados do Banco Nacional de Monitoramento (BNMP, 2018) 

divulgados pelo CNJ no ano de 2018, das 602.217 pessoas privadas de liberdade 

no Brasil até 6 de agosto de 2018, 95% eram homens. Consequentemente, pelo 

fato de as mulheres consistirem em 5% da população carcerária, existem menos 

estabelecimentos penais destinados às abrigarem (femininos e mistos). Mais 

precisamente, estes estabelecimentos representam apenas 24% do total (INFOPEN 

Mulheres, 2018). 

O menor número de prisões destinadas às mulheres resulta em uma 

situação em que, muitas vezes a encarcerada se encontra aprisionada em 

localidades muito distantes da cidade onde reside, o que dificulta a visitação por 

parte da família. 

Isso se deve a diversos fatores, dentre eles, a insuficiência de recursos para 

a realização do deslocamento, que assola grande parte dos familiares das 

encarceradas – salienta-se que de acordo com o perfil traçado anteriormente, as 

mulheres que cometeram delitos, vêm das classes econômicas menos abastadas 

da sociedade.  Há de se falar também na determinação, por parte do 

estabelecimento prisional, de horários inviáveis de visita, muitas vezes estipuladas 

em dias úteis e no horário de expediente (OLIVEIRA, SANTOS, 2012, p.241). 

Outro ponto que consiste em óbice às visitas nos estabelecimentos penais 

reside no fato de algumas unidades que criarem dificuldades à visitação, limitando 

a quantidade de crianças por visita, por exemplo. Nas palavras de Queiroz (2015, 

p.2059) “(...) além de impedir que os filhos encontrem a mãe todos juntos, em 

algumas situações a visita sequer acontece porque o responsável pelas crianças 

não tem com quem deixar os filhos que não entrarão”. 

Nota-se, que o baixo índice de visitação das mulheres encarceradas se 

deve por diversos fatores relacionados à precariedade de infraestrutura nos 

estabelecimentos prisionais e da dinâmica problemática para a realização das 

visitas. Como supracitado, sabe-se que apenas metade das instituições prisionais 

femininas possuem ambientes adequados à visitação.  No caso das prisões mistas, 
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a situação se agrava e menos de 40% das unidades prisionais estão aptas à 

visitação. No âmbito da visitação íntima, é possível encontrar um panorama 

agravado. 

Não bastassem as dificuldades estruturais, há outros pontos que 

contribuem para o abandono familiar, tais quais a maneira como são conduzidas as 

revistas aos visitantes, maior parte das vezes vexatórias, bem como a falta de 

cuidado da instituição penal em propiciar condições que facilitem o comparecimento 

por parte das famílias às visitas. 

Todos estes fatores, somados ao grande estigma social ao qual é 

submetida a mulher presa, formam um panorama de abandono familiar preocupante 

que resulta em diversas consequências negativas na vida dessa mulher, conforme 

será possível observar ao longo do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II                                                                                                                 

  AS CONSEQUÊNCIAS DO ABANDONO FAMILIAR NA VIDA DA MULHER 

ENCARCERADA  

 

Como foi possível observar no último capítulo, o abandono familiar ao qual é 

submetida a mulher encarcerada é uma das marcas de uma sociedade 

andocêntrica, marcada pela discriminação de gênero. Sabe-se que o mundo do 

crime é associado aos homens e, nesse contexto, a mulher criminosa transgride a 

expectativa de gênero. O julgamento social desta mulher surge, portanto, como 

meio de coagi-la a cumprir o papel social que lhe corresponde, este, 

predominantemente doméstico (LEMBRUBER, 1986 apud HERMANN,2018). 

Verificou-se além do aspecto de gênero, outros fatores que contribuem para 

os baixos índices da visitação da encarcerada, tais como perfil sociodemográfico, 

carência de infraestrutura nos estabelecimentos penais femininos e mistos, dentre 

outros. 

Isto posto, há de se perguntar quais são as consequências do abandono para 

estas mulheres já fragilizadas pelo cárcere. O presente capítulo, busca analisar os 

efeitos dos baixos índices de visitação na vida da mulher encarcerada nos aspectos 

afetivo e material além de analisar brevemente as alternativas criadas pelas 

mulheres para aplacar as consequências do abandono familiar. 

 

2.1 Os sistemas punitivos e sua contribuição para a desumanização e 

despersonalização da pessoa em situação de cárcere 

 

Os sistemas punitivos foram pensados como um mecanismo eficiente de 

adestramento social daqueles sujeitos que possuíam alguma conduta desviante, 

uma vez que seu objetivo era torná-los aptos a retornar ao convívio da sociedade 

após estarem devidamente ressocializados (MIYAMOTO,  KROHLING, 2012). 

As mulheres que cumprem pena privativa de liberdade além de sofrerem um 

processo de desumanização e despersonalização característicos dos sistemas 

carcerários em si, são submetidas ainda ao não reconhecimento de suas 

necessidades básicas, bem como ao isolamento proporcionado pelo próprio 

sistema e ausência de visitas, ressaltando-se este último aspecto, objeto do 

presente estudo. 
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 Para a mulher, a privação de liberdade representa um peso duplo e ainda 

mais grave que para o homem. Além do rompimento com seus familiares e 

companheiro, lhe é imposto o afastamento dos seus filhos e de seu lar (OLIVEIRA, 

1999, p.184). 

  Miyamoto e Krohling (2012, p. 230) assentam que o sistema prisional 

brasileiro mantém as regras das relações sociais sob as rédeas do sistema 

patriarcal, que acentua as desigualdades sociais e a exclusão social da mulher em 

relação ao homem. 

Pode-se dizer que em razão do maior estigma ao qual é submetida, a 

autoimagem desta mulher é carregada de aspectos negativos e influenciada pelo 

sentimento de carência derivada do abandono.  

 Cabe destacar texto escrito pelas presas políticas do Talavera Bruce — 

Rosalice Fernandes, Norma Sá Pereira e Jessie Jane, constante na obra de Julita 

Lemgruber e Anabela Paiva (2010), o qual demonstra o nível de abalo psíquico 

sofrido especificamente pela mulher encarcerada. 

 
Não há mulher tão oprimida como a mulher marginal. Não há ser humano 
tão ferido em sua dignidade, tão carente de amor-próprio quanto mulher 
marginal... O malandro não se sente culpado, o malandro nunca está 
arrependido... O malando se autolegitima, o malandro tem orgulho e amor-
próprio. Mas a mulher do malandro, não. A mulher marginal quando diz “Eu 
não presto”, diz com sinceridade. Não que ela tenha uma visão diferente 
dos seus companheiros... Para ela também o mundo se divide em otários 
e malandros. Só que ela não é nem uma coisa nem outra. Ela é alguém 
que se perdeu, portanto, uma mulher que não presta. Para o homem, ser 
malandro pode ser uma arte. Para a mulher, ser marginal nunca será uma 
arte. Será sempre uma desonra. O próprio malandro vai recriminá-la por 
estar presa, largando os filhos à própria sorte.” (LEMGRUBER; PAIVA, 
2010, p. 386 -395) 

 

O sistema prisional é muito cruel com quem nele se encontra, principalmente 

com o gênero feminino. A mulher além de se encontrar isolada do mundo exterior, 

sofre com a desonra e o peso de ter abandonado sua família, como se o cárcere 

fosse uma escolha.   

Como fator que fomenta sentimentos de solidão na presa, ressalta-se a 

aplicação da pena de isolamento em solitárias por até dez dias em caso de faltas 

graves. Nestes casos, são comuns os casos de pânico, transtornos de ansiedade, 

depressão e até episódios de psicose (QUEIROZ, 2015, p. 1995).  

Queiroz relata que em visita à um presídio feminino, assim que foi percebida 

sua presença, as detentas começaram a gritar em tom de choro, implorando por 
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companhia, alguns minutos de conversa ou até mesmo uma carta (QUEIROZ, 2015, 

p. 1995).   

Contribui também para o sentimento de isolamento vivenciado pela presa, o 

individualismo que muitas vezes permeia as relações interpessoais na cadeia. A 

encarcerada é valorada pelos bens materiais que tem e o poder que possui dentro 

da prisão. Os contatos interpessoais são mediados constantemente por relações de 

troca, raramente sendo feito algo em prol do outro sem contraprestação.  Dessa 

forma, a presa que não possui bens materiais ou alguma forma de poder tem pouca 

força de troca, passando por mais dificuldades, o que contribui para que 

experimente grande isolamento, solidão, insegurança e até receio de desenvolver 

laços afetivos de confiança (BUCKRIGE,2011, p.16). 

A influência do contexto prisional na sensação de abandono vivenciada pela 

presa, resta explícita nos recorrentes relatos sobre fortes sentimentos de medo, 

solidão, isolamento e desconfiança. Até expressar opiniões pessoais pode ser 

perigoso, em razão do risco de represálias caso outras presas vislumbrem 

manifestação de oposição (BUCKRIGE, 2011, 35). 

No entanto, apesar da referida situação, casos de amizades e parcerias se 

fazem possíveis dentro da prisão, ocorrendo também troca de experiência e 

afetividade entre as presas, como será possível observar oportunamente 

(BUCKRIGE, 2011).  

 Nesse contexto de isolamento, as trocas com o ambiente externo através de 

correspondências e visitas ganham notoriedade, consistindo em meio de 

manutenção dos laços sociais extramuros (CUNHA, 1994).  

 

2.1.1  Da importância da manutenção dos laços sociais para a mulher presa 

 

É cediço que o tratamento dado aos transgressores das leis através dos 

sistemas punitivos visa dominar estas pessoas, desumaniza-las e torna-las 

submissas ao poder estatal como forma de controle dos seus corpos (FOUCAULT, 

1999). As instituições prisionais, integrantes do conceito de instituições totais13 de 

                                                   
13 Segundo Goffman, “consistem em instituições presentes na sociedade ocidental que se 

caracterizam por serem mais “fechadas” do que outras. Seu fechamento ou seu caráter total é 
simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo e proibições à saída que muitas 
vezes estão incluídas no esquema  físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame 
farpado (...) Segundo a classificação do autor as instituições totais podem ser, a grosso modo,  
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Erving Goffman (1961), submetem aqueles que nela se encontram diversas 

situações de caráter vexatório conhecidas como “profanações do eu”, que 

despersonalizam e mortificam estes indivíduos (GOFFMAN, 1961). 

No que tange a mulher em situação de cárcere, verifica-se uma piora deste 

quadro, tendo em vista total falta de adequação das instituições prisionais às suas 

necessidades básicas específicas, bem como submissão ao que Julita Lembgruber 

(1983) chama de “duplo” julgamento da mulher encarcerada, que além da culpada 

pela atividade ilícita é julgada por transgredir as regras impostas pela sociedade 

que lhe atribui lugar na vida doméstica. 

Nesse diapasão, para lidar com as agruras do cárcere, materializadas na 

precariedade de infraestrutura e abalos decorrentes do próprio aprisionamento, a 

afetividade tem importante papel na manutenção da saúde psíquica da mulher 

encarcerada, consistindo em conforto e reafirmação da sua personalidade em meio 

a um ambiente tão uniformizante, além de possibilitar os fornecimentos de 

suprimentos materiais escassos no ambiente carcerário. 

 

2.1.2 Da relevância da manutenção dos laços sociais como forma de lidar com 

os sentimentos de despersonalização e isolamento decorrentes do cárcere.  

   

Para Pinto e Hirdes (2006), a família possui papel preponderante na 

recuperação da detenta, pois é através dos vínculos de afeto e pertencimento, que 

o presidiário pode sentir o estímulo necessário e adequado para a sua 

ressocialização e volta ao convívio social. (PINTO; HIRDES, 2006). 

                                                   
enumeradas em cinco agrupamentos, quais sejam: instituições criadas para cuidar de pessoas 
que, segundo se pensa; são incapazes e inofensivas; nesse caso estão as casas para cegos, 
velhos, órfãos e indigentes. Em segundo lugar, há locais estabelecidos para pessoas de pessoas 
e que são consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que são também uma ameaça à 
comunidade, embora de maneira não intencional; sanatórios para tuberculosos, hospitais para 
doentes mentais e leprosos. Um terceiro tipo instituição total é organizado para proteger a 
comunidade contra perigos intencionais, e o bem-estar das pessoas assim isoladas não constitui 
um problema imediato: cadeias, penitenciárias, campos de concentração. Em quarto lugar, há 
instituições destinadas a realizar de um modo mais adequado alguma tarefa de trabalho, o que se 
justificam apenas através de tais fundamentos instrumentais: quartéis, navios, escolas internas, 
campos de trabalho, colônias e grandes mansões (...) Finalmente, há os estabelecimentos 
destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também como local de 
instrução para religiosos; entre exemplos de tais instituições, é possível citar badias, mosteiros, 
conventos e outros claustros” (GOFFMAN, 1961, p.16) .   
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Segundo Castro (2018), as mulheres tanto dentro como fora do cárcere 

possuem grande suscetibilidade às experiências emocionais mediadas por tristeza, 

culpa, ansiedade, autoexigência, exacerbadas cobranças sociais ou falta de amor 

próprio, que implicam caminho específico que deve ser particularmente considerado 

(CASTRO, 2018, p.30). 

Nesse sentido, a visita surge como meio de manter esses vínculos tão 

importantes e necessários à ressocialização da presa. Através da visita, o apenado 

é conduzido progressivamente ao acolhimento familiar, buscando uma ocupação 

dentro do presídio, continuando atividades regressas ou aprendendo um novo 

ofício. O trabalho faz com que a encarcerada se sinta útil à sua família colaborando 

com o que recebe pelo seu trabalho, e também com o Auxílio Reclusão (Lei nº. 

8.213/91, art.80 (BRASIL, 1991)) no sustento familiar e de suas necessidades. 

(PINTO; HIRDES, 2006) 

Ocorre que a prisão, mais que uma barreira física, representa a ruptura com 

a vida no mundo exterior.  A “morte civil” é uma experiência dolorosa para o 

apenado, que se vê obrigado a abandonar tudo que o que conhece como mundo. 

Nesse contexto a manutenção dos laços afetivos criados fora do cárcere consiste 

em um dos únicos meios de conexão com a liberdade.  

No que tange às mulheres presas, o abandono familiar torna a permanência 

no cárcere um suplício e escancara o desamparo emocional a que estão submetidas 

as mulheres presas (BASTOS DE OLIVEIRA, 1997 apud SANTOS, 2014, p.64)  

Sobre o impacto do abandono familiar no cárcere, ressalta-se diferença 

entre homens e mulheres, apontada por Cunha (1994, p. 191) ao tratar de 

afetividade. A autora assenta que as mulheres de maneira geral tendem a serem 

definidas em termos relacionais, na medida em que tais definições implicam os seus 

papéis parentais (sobretudo de mãe esposa). Destaca-se que estas classificações 

no que tange aos homens (como pais e esposos) não são cruciais nas definições 

socioculturais do gênero masculino assim como o são para o gênero feminino.  

 A existência destas relações afetivas, pesam significativamente na 

constituição da identidade social da mulher, de forma que na prisão o aspecto mais 

perturbador vivenciado é a privação dos familiares mais próximos, em especial dos 

filhos (CUNHA, 1994, p. 191). 

  O abandono familiar marcado pela perda da afetividade sob a qual parte 

substancial da identidade feminina se constrói é extremamente prejudicial às 
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mulheres. A ausência dos entes perante quem se reafirmam, as tornam em seres 

não situáveis (CUNHA, 1994, p. 191) 

Outro ponto que deve ser observado no que tange ao cárcere, consiste no 

fato de ele fazer com que as pessoas percam muito mais do que a própria liberdade. 

Embora alguns dos papéis possam ser restabelecidos pelo internado, se e quando 

ele voltar para o mundo, outras perdas são irrecuperáveis e podem ser 

dolorosamente sentidas como tais (GOFFMAN, 1961, p.25).  

Pode não ser possível recuperar, em fase posterior do ciclo vital, o tempo 

não empregado no progresso educacional ou profissional, no namoro, na criação 

dos filhos. Um aspecto legal dessa perda permanente pode ser encontrado no 

conceito de "morte civil", na qual os presos podem enfrentar a perda temporária dos 

direitos de dispor do dinheiro, assinar cheques, opor-se a processos de divórcio ou 

adoção, e votar (GOFFMAN, 1961, p.25). 

Julita Lemgruber (1983 apud SANTOS, 2014, p.63) retrata o abandono 

familiar como uma das privações causadas pelo hostil ambiente prisional, tal 

conjunto de limitações recebe a denominação de “dores da prisão”. A  falta de visitas 

é encarada como a forma de privação mais dolorosa, visto que retira dessas 

mulheres a afetividade.  

Lemgruber (1983 apud SANTOS, 2014) chama a atenção ainda para os 

casos onde a mulher condenada é separada dos filhos e estes são abandonados à 

própria sorte, deixados com parentes nem sempre próximos ou enviados a 

instituições de cuidado, sem que se saiba ao certo se permanecerão lá.  

   Destaca-se que quando a mulher termina o cumprimento da sua pena, ela 

tem de pedir a guarda dos filhos de volta à Justiça. Nem todas conseguem, visto 

que precisam de comprovante de endereço e emprego, difíceis de se conseguir 

pelas mulheres com antecedentes criminais (QUEIROZ, 2015, p.870) 

Diante destas dificuldades, verifica-se que para a mulher encarcerada há 

uma ressignificação das relações familiares em torno de sentimentos de 

preocupação e culpabilização, visto que a situação de cárcere pelo qual está 

passando é diretamente associada ao sofrimento de seus familiares (MATOS; 

MACHADO, 2007, p. 1.040).    

Nesse contexto, a proximidade da pessoa privada de liberdade com a sua 

familia e a constância da visita possibilitam a ciência sobre o que ocorre fora das 

instituições prisionais. Quando o preso ou presa encontra seu familiar ele recebe 
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um fôlego novo para suportar a realidade da prisão, além de poder contar com as 

provisões de alimento e vestimenta, recebe o calor humano de seus familiares, pois 

a realidade vivenciada no cotidiano da instituição prisional é algo frio e impessoal . 

Diante disto, a única ambição do encarcerado é sair daquela situação de privação 

de liberdade (DUARTE, 2009). 

           Castro, utilizando os ensinamentos de Tajfel e Turner (1986 [1790]) assenta 

que a identidade social corresponde à autopercepção. A autorreferência é formada 

pelos grupos sociais com os quais a pessoa se identifica, se tornando em fonte de 

validação da autoestima (CASTRO, 2018, p.25). Dessa forma, nota-se que o 

abandono da mulher presa consiste na demonstração de reprovação que vem a ser 

nociva à concepção que a mesma tem de si mesma, colaborando para baixo 

autoestima e sentimentos de depressão. 

 Percebe-se, portanto, que a manutenção dos laços sociais da presa a ajuda 

a lidar com os sentimentos de solidão vivenciados no cárcere, bem como a 

combater a sensação de desumanização e despersonalização causadas em 

decorrência de sua inserção em um sistema prisional uniformizante e negligente às 

suas necessidades pessoais. Há também um aumento da satisfação pessoal da 

pessoa encarcerada, o que vem a contribuir também para uma melhora no convívio 

dentro da prisão (IPEA, 2015). 

 Ademais, destaca-se que o apoio familiar contribui para a diminuição dos 

índices de reincidência criminal. Segundo Relatório de Pesquisa sobre Reincidência 

Criminal elaborado através de parceria entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ 

e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (IPEA, 2015, p. 91), um dos 

fatores que contribuem para reincidência, consiste na falta de apoio ou abandono 

da família ou o meio de origem. Verificou-se que aqueles sem estrutura familiar 

quando deixavam a prisão tinham maiores propensões a retornar ao crime.    

 O referido relatório também aponta que “(...) segundo os profissionais da 

assistência social, notava-se uma grande diferença entre os presos que tinham 

proximidade com a família e os que haviam sido por ela abandonados, estes 

considerados indivíduos menos propícios à reintegração social” (IPEA, 2015, p.37). 

 Segundo funcionários penitenciários e o Juiz da Vara de Execuções Penais, 

a relevância do contato familiar como fator influenciador de ressocialização e 

inibidor de reincidência, materializa-se ainda como uma das maiores motivações 

para o desejo de trabalhar do preso. Ocorre que a coisa que o reeducando mais 
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preza é a família, e com o trabalho ele consegue mantê-la. Assim, se na sociedade 

o trabalho é valorizado, tem função de sustentar a família, no sistema prisional isso 

é ampliado, consistindo em utilidade ao núcleo familiar e motivo de orgulho (IPEA, 

2015).  

O contato familiar realizado através da visita, traz benefícios à saúde mental 

do preso, estimula sua ressocialização e coíbe a reincidência. Outro fator positivo 

da realização de visita familiar à presa, conforme será abordado a seguir, consiste 

no fato de servir de veículo, às vezes um dos únicos, para a mulher encarcerada 

receber suprimentos de higiene pessoal, bem como roupas e alimentos, ou seja, de 

ter atendida suas necessidades materiais básicas. 

 

2.1.3 Da visita como meio de recebimento de suporte material 

 

Não obstante a importância da visitação à mulher encarcerada por sua família 

como meio de garantir a manutenção dos laços socioafetivos e, por conseguinte, 

gerar outros benefícios, como o apaziguamento da sensação carência emocional e 

despersonalização derivada da uniformização e isolamento propiciados pelo 

sistema prisional, além de fomentar a ressocialização ao trabalho, há de se falar 

nos benefícios de ordem material que podem ser adquiridos através das visitas.  

Ocorre que, como abordado no tópico anterior, o sistema carcerário é 

marcado por grande precariedade, não tendo a presa, grande parte das vezes, 

acesso a provimentos materiais básicos tais como roupas e alimentos. Nesse 

sentido, a visita consiste muitas vezes no único meio de melhorar, nem que seja um 

pouco, a qualidade de vida desta mulher. 

 Neste sentido, Lemgruber & Paiva (2010), trazem um relato sobre a 

existência de um cenário de poucos recursos na prisão. 

 

A situação da Ferreira Neto não era diferente das demais cadeias do 
estado. Quase todas estavam na mesma petição de miséria. Em todas, 
havia a mesma carência absoluta dos itens mais básicos. Os presos 
dependiam das visitas para ter papel higiênico, sabonete, pasta de 
dente. Quem não recebia estes recursos de fora tinha de contar com a 
ajuda de algum preso mais abonado. E, assim, os presos sem recursos 
ficavam nas mãos dos “xerifes” das galerias, tornando-se massa de 
manobra das lideranças das facções que disputavam o poder no 
sistema penitenciário. (LEMGRUBER & PAIVA, 2010, p. 939-939)  
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 Nana Queiroz ao entrevistar presas das cinco regiões do país, não 

encontrou panorama diferente ao narrado por Lemgruber & Paiva (2010). Segundo 

relatos, nas penitenciárias as presas recebem por mês dois papéis higiênicos, o que 

vem a ser um problema, tendo em vista que diferente dos homens, a mulher o usa 

para duas necessidades distintas. São concedidos 2 pacotes de absorvente ao mês, 

com 8 unidades cada. Mulheres com um período menstrual mais extenso, sofrem 

com a falta de produtos suficientes à sua higiene pessoal. A escassez material se 

estende a outros produtos, tendo a mulher apenas um sabote para todo o mês 

(QUEIROZ, 2015, p.103). 

Tal realidade fática contribui para o comércio intramuros, sendo os objetos 

de higiene utilizados como moeda de troca. As mulheres que não recebem visitas 

se valem dessas trocas, oferecendo serviços tais como faxinas, serviço de manicure 

ou de lavadora de roupas a fim de adquirir xampu, absorvente, sabão e peças de 

roupa (QUEIROZ, 2015, p.104) 

Corroborando o panorama de carência absoluta de itens básicos nas 

instituições carcerárias, o Relatório de Reincidência Criminal no Brasil aponta 

assistência material precária por parte da prisão, carecendo de itens de higiene e 

alimentação suficiente a todos (INEP, 2015, p. 47) 

 Ressalta-se que as informações oriundas do referido relatório não 

discriminam os dados por gênero, sendo a análise referente à população carcerária 

total. 

  Isto posto, cabe destacar relato elaborado a partir da visitação de uma das 

instituições penais analisadas. 

 
A administração prisional fornecia apenas um uniforme ao preso. A ele 
também era entregue um kit de higiene pessoal (sabonete, xampu, escova 
de dente e creme dental), mas não regularmente. Roupas de cama e 
toalhas não eram distribuídas pela administração. Quanto à alimentação, 
a que era fornecida, segundo o juiz da VEP, não atendia aos critérios 
nutricionais para a manutenção da saúde do preso e nem era preparada 
de acordo com as normas básicas de higiene, apesar da existência de 
nutricionista no sistema. Diante desse quadro, o magistrado havia 
autorizado as famílias a levar alguns itens de higiene e alimentação, 
constantes de uma lista afixada na entrada da Casa de Custódia. 

(INEP, 2015, p.34)(grifos nossos) 
 
 

Nota-se que a precariedade no fornecimento dos produtos básicos é tanta, 

que roupas de cama e toalha sequer são distribuídas. Destaca-se a autorização do 
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magistrado em permitir a família a suprir necessidades não atendidas pelo Estado 

(INEP, 2015). 

 No que tange ao preparo inadequado da comida sem observância de normas 

de higiene, há de se falar na consequência do descaso para com o alimento, que 

em razão da péssima qualidade e falta de higiene, eventualmente adoecia os 

presos, explicitando o abandono daqueles que são submetidos ao sistema 

carcerário.  

 
Funcionários penitenciários relataram que a comida servida pelo presídio 
era de péssima qualidade, apresentando aspecto de podre e intenso mau 
cheiro. Aqueles que contavam com o apoio da família e possuíam dinheiro 
procuravam alternativas para se alimentar e aqueles que não tinham essa 
possibilidade precisavam lavar e cozinhar novamente a refeição que já 
chegava pronta. Este procedimento de atenuação da insalubridade da 
comida não os livrava de doenças decorrentes de sua ingestão, como a 
diarreia. (INEP, 2015, p. 156) 
 

 

 Em consonância ao supracitado relato, Nana Queiroz assenta “contar com o 

poder público para se alimentar-se é um pesadelo. Comida estragada e fora da 

validade é servida, sem dó, para as detentas. Não existe, tampouco, esforço por 

tornar o alimento servido mais nutritivo ou apetecível” (QUEIROZ, 2015).  

A carência de suprimentos se estende ao âmbito da saúde, sendo comum a 

solicitação de assistência material a família para o fornecimento de medicamentos 

ou custeio de exames que demoram a ser conseguidos pelo SUS14 (INEP, 2015).  

  Nesse contexto de ausência ou escassez de produtos básicos e essenciais 

à sobrevivência digna da pessoa presa, as visitas familiares significam não apenas 

conforto psíquico, mas também uma forma de assistência material, garantindo 

condições melhores de sobrevivência.   

Dessa forma, diante todo o exposto, é nítida a imprescindibilidade da vista 

familiar para que o cumprimento da pena se dê de maneira menos dolorosa para o 

apenado, seja na seara da afetividade, seja no que tange a concessão de uma 

forma mais digna de vivência intramuros.  

                                                   
14 Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública 
do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio 
da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao 
sistema público de saúde, sem discriminação. A atenção integral à saúde, e não somente aos 
cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por 
toda a vida, com foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da 
saúde (BRASIL, 2019). 
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Ressalta-se que no caso específico das mulheres submetidas ao sistema 

prisional, deve-se considerar a alta taxa de abandono familiar como ponto que 

revelador da vulnerabilidade deste grupo social, inclusive se comparado à 

população carcerária masculina, visto que o baixo índice de visitas as tornam 

extremamente desamparadas nos âmbitos afetivo e material. 

Assim, em suma, no que se refere aos pontos abordados sobre a importância 

da visitação familiar, percebe-se que a mulher encarcerada tem de lidar com um 

isolamento maior que a média dos encarcerados do sexo masculino, visto que 

recebe menos visitas. Soma-se a isto, o julgamento social ao qual é submetida, bem 

como a maneira como o mesmo afeta sua autoimagem. É possível afirmar que estes 

fatores, em conjunto com outros aspectos, fomentam um quadro de adoecimento 

mental, caracterizado por altos índices de depressão e suicídios nos 

estabelecimentos prisionais femininos que serão verificados a seguir. 

 

2.2 O panorama do adoecimento mental nas instituições prisionais femininas 

no Brasil e seu agravamento em decorrência da precariedade da assistência 

médica ofertada 

 

É cediço que as instituições penais brasileiras estão longe de propiciar 

internação adequada aos presos. Nesse sentido, salienta-se dados levantados pelo 

INFOPEN Mulheres (DEPEN, 2018) divulgado em 2018, no que tange a taxa de 

ocupação dos estabelecimentos penais. Em junho de 2016, a taxa de ocupação em 

relação às mulheres era de 156,7%. Ou seja, em um espaço destinado a 10 

mulheres, encontram-se custodiadas 16 mulheres.  

Ao analisar a situação encontrada nas unidades mistas, o problema se 

agrava, visto que os lugares destinados a receber 10 presas, abrigam 25. Tal fato 

demonstra as condições subumanas às quais são submetidas às mulheres 

encarceradas. 

Além da superlotação que expõe um sistema prisional que carece de ofertar 

à encarcerada condições mínimas e necessárias a uma vivência digna, a mulher 

tem de lidar, como já exposto no presente estudo, com a despersonalização advinda 

da prisão, o julgamento social, bem como o abandono familiar e consequente 

ruptura dos laços afetivos tão importantes ao seu processo de ressocialização. 

Dessa forma, tais fatos causam grande abalo psicológico nestas mulheres. 
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 Nesse sentido, ressalta-se que é possível verificar um quadro de 

adoecimento mental em instituições prisionais de regime fechado, caracterizadas 

pela privação de liberdade. Tal temática trata-se de questão de saúde pública, 

reconhecida mundialmente. Verifica-se nestas instituições uma grande quantidade 

de casos depressivos, que podem ser associados a um comportamento suicida, à 

piora na condição de saúde do apenado bem como à dificuldade na ressocialização. 

(SANTOS; BARROS; ANDREOLI, 2019, p.2)  

 Acontece que as condições propiciadas pelo encarceramento expõem o 

indivíduo a uma série de fatores de risco tanto para o desenvolvimento quanto para 

a manutenção dos quadros depressivos. Dentre eles, destacam-se a quebra de 

relacionamentos afetivos, o isolamento, a ruptura abrupta das atividades cotidianas 

e a ociosidade (SANTOS; BARROS; ANDREOLI, 2019, p.2).   

Estudos mostram que a quebra abrupta dos vínculos sociais que ocorre na 

entrada do sistema prisional, ou seja, nos centros de detenção provisória, leva a 

taxas de depressão mais altas que as de penitenciárias, quando os presos já foram 

sentenciados (SANTOS; BARROS; ANDREOLI, 2019, p.2). Há de se levar em 

consideração os dados divulgados pelo INFOPEN Mulheres (DEPEN, 2018) 

segundo os quais, até junho de 2016, 45% da população carcerária de mulheres 

ainda não tinham sido julgadas e condenadas. Tal dado evidencia um quadro 

alarmante, que contribui para que se compreenda melhor a maior incidência de 

depressão na população carcerária feminina. 

Recente estudo sobre depressão realizado tendo como base a população 

carcerária do Estado de São Paulo nos anos de 2006 a 2007, aponta para uma 

maior morbidade da mulher encarcerada se comparada ao homem. Verificou-se 

também que a depressão das mulheres encarceradas está associada ao fato de 

estarem presas (SANTOS; BARROS; ANDREOLI, 2019). 

Destaca-se que homens e mulheres externalizam a depressão de maneiras 

distintas. Enquanto os homens assolados por esta doença se mostram 

instrumentais e apresentam problemas comportamentais, as mulheres passam a 

manifestar alterações psicológicas e cognitivas. Cita-se como exemplo a ruminação 

dos problemas e a exacerbação dos fatores estressores que passam a ser tratados 

como grandes obstáculos, fazendo com que essas mulheres assumam postura 

negativa sobre as situações do futuro (SANTOS; BARROS; ANDREOLI, 2019). Tal 
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negativismo adotado pela mulher apenada consiste em barreira ao processo de 

ressocialização objetivado.  

Por fim, o estudo levanta a hipótese de a quebra dos laços socioafetivos da 

presa pode estar diretamente relacionada à depressão. (SANTOS; BARROS; 

ANDREOLI, 2019). 

 

 Seria necessário um estudo mais aprofundado para compreender essa 
diferença, entretanto uma hipótese seria dada por uma característica de 
quebra acentuada de vínculos familiares durante o cumprimento da pena 
no sistema prisional. Estudos demonstram que o isolamento de presas, 
representado pela falta de visitas familiares e íntimas, e fator diretamente 
relacionado a depressão. O encarceramento de mulheres que são mães 
pode levar ao agravamento de quadros clínicos, com o surgimento de 
emoções como culpa, desespero e frustração (SANTOS; BARROS; 
ANDREOLI, 2019, p.10) 

 

No que tange a afirmação de que a população carcerária feminina possui 

maior taxa de morbidade se comparada aos presos do sexo masculino, tal dado 

pode ser corroborado através da análise do levantamento da taxa de mortalidade 

nas instituições prisionais. Segundo o INFOPEN Mulheres, em 2015, entre as 

mulheres privadas de liberdade no Brasil, as chances de suicídio são até 20 vezes 

maiores se comparadas à população feminina brasileira total. 

Entre a população total foram registrados 2,3 suicídios para cada grupo de 

100 mil mulheres em 2015, enquanto entre a população prisional foram registradas 

48,2 mortes autoprovocadas para cada 100 mil mulheres. 

Em contrapartida, o índice de suicídio da população carcerária em geral, 

segundo informações do INFOPEN em 2016 indica a ocorrência 0,8 óbitos por 

suicídio a cada 10.000 presos, valor inferior ao da população carcerária feminina. 

Verifica-se, portanto, que não obstante a maioria das mortes de mulheres 

ocorridas dentro dos estabelecimentos penais, há uma parcela significativa de 

mulheres que cometeram suicídio. 

 Isto posto, há de se somar aos inúmeros fatores que contribuem para a 

construção do preocupante panorama atual de saúde mental da mulher pressa, a 

falta de prestação de serviço médico adequado. 

 Eis que o direito à saúde da pessoa privada de liberdade encontra-se previsto 

na Lei de Execução Penal, em seu artigo 3º, que estende aos presos todos os 
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direitos abrangidos pela Constituição Federal desde que não atingidos pela 

sentença ou pela lei, no artigo 11, inciso II, bem como no art.1415. 

Ocorre que embora o direito à saúde consista em garantia legal, na prática, 

é possível observar contornos bem distintos do ideal. Segundo dados do INFOPEN 

publicados em 2018, em junho de 2016, apenas 84% das mulheres privadas de 

liberdade se encontravam custodiadas em unidades que contavam em estrutura 

prevista em módulo de saúde.  (DEPEN, 2018, p. 60)  

Destaca-se a situação dos estados do Rio de Janeiro e do Acre, em que 

mais de 70% da população feminina se encontra em unidades que não contam com 

módulo de saúde estando sujeitas à discricionariedade da direção do 

estabelecimento para que obtenham autorização de saída e autorização básica 

(DEPEN, 2018). 

Na seara do atendimento médico psicológico, elemento primordial do 

presente estudo, é possível verificar através de levantamento do INFOPEN 

Mulheres de junho de 2016, que as instituições prisionais femininas e mistas no 

Brasil contam com apenas 80 médicos psiquiatras.  Ressalta-se que diversos 

estados da federação não possuem nenhum profissional dessa área. Tal 

informação demonstra grande descaso do poder público no que tange a saúde 

mental da mulher encarcerada. 

A jornalista Nana Queiroz, em seu livro Presas que menstruam: A brutal vida 

das mulheres tratadas como homens, traz relatos que demonstram um panorama 

de distribuição indiscriminada de remédios controlados dentro das prisões 

femininas. Segundo ela, muitas presas relatam sintomas inexistentes ao médico, a 

fim de conseguir remédios como o intuito de buscar conforto. Relata a autora ainda, 

que é muito comum que as presas criem dependência a esses medicamentos, 

chegando a sofrerem crises de abstinência quando transferidas para unidades 

prisionais que não o disponibilizem (QUEIROZ, 2015).  

 

                                                   
15 Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, 

compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
§ 1º (Vetado). 
§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica 

necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do 
estabelecimento. 

§ 3o  Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-
parto, extensivo ao recém-nascido. (BRASIL,1984)    
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Dopar as presas é um artifício para controlar a falta de pessoal capacitado 
para lidar apropriadamente com problemas emocionais e psicológicos. 
Hoje, no Brasil todo, só existem cinco hospitais de custódia e tratamento 
psiquiátrico habilitados a receber mulheres com problemas mentais que 
cumprem pena ou medida cautelar (QUEIROZ, 2015, p. 1.715). 

 

 

Rafael Figueiró, ao estudar o  consumo de medicação psicotrópica em uma 

prisão feminina, encontrou situação de dificuldade de acesso à assistência médica 

psiquiátrica, onde as presas usuárias de substâncias psicotrópicas não conseguiam 

ser atendidas devidamente para o devido acompanhamento de seu quadro médico 

ou reavaliação da necessidade de consumo de medicamentos, ficando às vezes 

mais de um ano sem qualquer consulta médica. Segundo as presas, a escolha das 

detentas que serão consultadas ou terão prioridade de atendimento é feita pela 

direção do estabelecimento penal, que se salienta, não é composta por profissionais 

aptos a realizarem tal juízo (FIGUEIRÓ, et al, 2015) 

Segundo Buckeridge (2011), esse quadro elevado de prescrição de 

medicações psiquiátricas sem o devido acompanhamento, pode trazer grandes 

malefícios às mulheres presas: 

 
De casos de psicose, depressão e epilepsia até crises de ansiedade e 
insônia, todos são tratados com medicações psiquiátricas após consultas 
com um médico. Estas consultas costumam acontecer entre períodos 
muito extensos de modo que o acompanhamento está muito aquém do 
ideal. Ocorrem situações em que a medicação prescrita não é a adequada 
para um determinado caso tanto em relação a sua função quanto em 
quantidade, podendo trazer outros sintomas desagradáveis: inchaços, 
desatenção, apatia. (BUCKERIDGE, 2011, p.41) 
 
 

 A habitualidade do consumo desregrado das referidas substâncias pode ser 

demonstrada ainda pelo fato de as mesmas serem usadas como moeda de troca 

bem como serem comercializadas entre as mulheres. A automedicação contribui 

para este cenário (BUCKERIDGE, 2011). 

Débora Diniz traz importantes descrições de como se dão essas trocas 

comerciais, principalmente em dias de visitas. 

 

Dia especial é rebuliço. Muito tudo, em excesso é gente e cheiro de rua. 
Fim de festa, início de baculejo. A economia se reanima, crise financeira 
desaparece e novas dívidas começam. A ordem já instável é alterada, 
poderes e posses são conquistados. Jaleco branco assume plantão, a 
novidade não é só dinheiro ou droga, mas dores e abandonos (...) Espiava 
a distribuição de remédios, enquanto um padre rezava missa ao microfone. 
Na vizinhança, as três celas de intimidade, o Parlatório. Entre gritos de 
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“Gente, Omeprazol, gente”, e “Espírito Santo, amém”, batidas de cassetete 
na porta da visita íntima: “Vinte minutos”, anunciava o fim. Eram três filas: 
a primeira esperava prazer; a segunda, miúda, vida eterna; a terceira, 
mais longa e animada, implorava branquinhos. Flávia é pastinha de 

plantão, a voz rouca de gritar. Seu trabalho lhe rende remição, pastoreia 
doentes: a cada nome da lista do jaleco branco, Flávia percorre o pátio 
branco com espalhafato, para localizar a dona da receita médica. Sem a 
ordem de dra. Paloma, não circula remédio em cadeia, ou melhor, essa é 
a regra. O colete preto insiste na disciplina, mas o comércio resiste. 
Levozine16 é nervosinho ou bombom, o mais cobiçado para nervoso 
ou falta de sonho. Omeprazol ou trovão é popular, dor de estômago é 
cotidiano de presa. A causa é variada, mas a xepa de segunda está na 
boca da massa. O mercado varia de acordo com a oferta, a demanda 
é permanente: um nervosinho custa dez reais, um trovão, cinco. 

Curandeiro da cadeia é mesmo Amoxicilina, nem medicina conhece 
medonha utilidade. O mercado de medicamentos é segredo, mas todo 
clandestino escapa das grades. Cabrita dedura, ou Amoxicilina em corpo 
errado denuncia malfeito. Se descoberto, corretivo é duplo, negociantes 
compartilham barraco no Isolamento. A falta é considerada alta, de dez a 
trinta dias no inferno. Alega-se roubo, ou extravio de receita com 
comprimidos. Presa tem medo de castigo, mas fraqueja com dor ou 
abstinência, e colete preto reconhece no nervoso ou no estômago o 
fim da resistência. O escambo é reprimido, mas percebo compaixão no 

corretivo. Sobre o assunto, não ouvi opinião de autoridade, sentimento aqui 

é ousadia própria. (DINIZ, 2015, p. 443-463) (grifos nossos) 

 
 

 Nesse sentido, verifica-se um cenário onde as dificuldades e angústias 

geradas no estabelecimento prisional são tratadas através do uso desordenado de 

medicamentos psicotrópicos (FIGUEIRÓ et al, 2015).  

 No relato trazido acima, a aquisição de remédios sem prescrição através de 

comércio interno, consistia no único meio verificado por estas mulheres de amenizar 

a dor ou lidar com a abstinência. A falta de assistência médica adequada às presas 

fez com que elas encontrassem outras maneiras de sobreviver às mazelas 

resultantes do descaso do poder público. 

 Almeida e Castro (2019) após realizarem pesquisa etnográfica em 4 

instituições prisionais para mulheres no estado do Rio de Janeiro, concluíram que 

“o uso de medicamentos aparece com naturalidade no discurso das mulheres e na 

forma como circula entre elas. O medicamento psicotrópico é descrito claramente 

como uma forma de controle, de conter os impulsos agressivos e os problemas de 

convivência dentro dos espaços de privação” (ALMEIDA; CASTRO, 2019, p.541). 

                                                   
16 Levozine consiste em medicamento cuja ação esperada é a sedação e melhora de quadros 

mentais, como por exemplo, a ansiedade em pacientes psicóticos e na terapia adjuvante para o 
alívio do delírio, agitação, inquietação, confusão, associados com a dor em pacientes terminais 
(CONSULTA REMÉDIOS, 2019). 
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Nota-se que os sistemas prisionais evidenciam um cenário de 

medicalização desmedida que visa o alívio das dores e necessidades não médicas. 

Há a legitimação do consumo de medicamentos psicoativos como uma forma de 

cuidado, construindo formas de vida fundamentadas no individualismo e isolamento. 

Verifica-se o intuito governamental de disciplinar os corpos através do “bloqueio 

químico” das emoções (IGNÁCIO; NARDI, 2007). 

A medicalização pode consistir ainda em meio de controle biopolítico, 

visando o silenciamento das mulheres encarceradas, de sua capacidade de 

reinvindicação, principalmente, no que tange o cotidiano violador dos direitos 

humanos, ainda presente na maioria das unidades prisionais de nosso país. Assim, 

consideramos que o dispositivo da medicalização diminui as chances do surgimento 

de uma estratégia coletiva de resistência (IGNÁCIO; NARDI, 2007). 

 Assim, por todo exposto, a realidade prisional vivenciada pela mulher 

encarcerada, marcada por sentimentos de culpa e isolamento, é agravada pela falta 

de assistência médica adequada, sendo comum o uso indevido de medicamentos 

psicotrópicos, que lhe causam consequências devastadoras. Tal fato resta 

demonstrado nos pelos altos índices de suicídio nas instituições penais que abrigam 

mulheres. 

 Trata-se, pois de um problema de saúde pública, cabendo ao Estado 

propiciar às mulheres encarceradas os direitos que lhes são garantidos por meio da 

Lei de Execução Penal.  

  

2.3 Das Alternativas encontradas pelas mulheres encarceradas a fim de suprir 

a necessidade afetiva decorrente do isolamento e do abandono familiar 

 

Através dos conhecimentos até então adquiridos no presente estudo, 

verifica-se que o abandono familiar da mulher encarcerada é uma das grandes 

mazelas às quais a mesma é submetida durante o cumprimento da pena privativa 

de liberdade. Tal fator, grande parte das vezes, oriundo do julgamento social, 

contribui para o sentimento de despersonalização e isolamento que influem nos 

altos índices de ocorrência de depressão e suicídio na população prisional feminina.  

A fim de lidar com esta situação de abandono, é comum que a mulher 

prisioneira busque meios de suprir a ausência de afetividade que lhe assola. Nesse 

sentido, Cunha (1994, p.164) sinaliza que as prisões femininas são caracterizadas 
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pela existência de uma “cultura” e de um “sistema social prisional” configurado em 

torno dos fenômenos das pseudo-famílias (familying e/ou homossexualidade). 

Ambos consistem em mecanismos de suporte emocional com o escopo de atender 

a experiência psicológica das prisioneiras em seu confronto com a reclusão.   

Lemgruber (1983) corrobora o caráter de habitualidade dos 

relacionamentos homossexuais, afirmando que os mesmos servem à finalidade de 

preencher a necessidade de afeto da mulher aprisionada. A autora ressalta ainda 

que tais relacionamentos são caracterizados pelo contato terno e amoroso 

(LEMGRUBER, 1983 apud SANTOS, 2014).  

As relações homossexuais entre mulheres na prisão são marcadas por 

contatos livres, duradouros e carregados de afetividade, são caracterizadas ainda, 

pela formação de casais (OLIVEIRA, 1999, p.186).  

Barcinski (2012) em seus estudos, conclui que há diferentes expressões da 

homossexualidade feminina no cárcere, sendo frequente a menção à carência e 

privação intramuros como aspectos motivadores de comportamentos não 

normativos. Para a autora, a relação entre prisioneiras possui um caráter distinto de 

suas relações heterossexuais, sendo àquelas, marcadas por cuidado, empatia e 

pelo “amor verdadeiro” (BARCINSKI, 2012). 

Cunha (1994) traz uma relevante distinção acerca do que ela chama de 

“modalidades de homossexualidade” já utilizada em outros estudos, onde classifica 

as mulheres como jailhouse (ou penitentiary) turnout, cuja homossexualidade é 

situacional, limitada ao contexto prisional, e a lesbian (ou true homossexual), onde 

idêntico comportamento releva de uma opção sexual prévia e alheia à reclusão 

(CUNHA, 1994, p. 170) 

Os estudiosos apontam que o relacionamento homossexual é uma das 

consequências da vida reclusa, da carência afetiva e da ausência de contato sexual 

com o sexo oposto. Alguns autores afirmam que tais relacionamentos aliviam as 

tensões e frustrações verificadas nas prisões (OLIVEIRA, 1999, p.186). 

Sobre as mulheres homossexuais na prisão, baseada nos relatos 

levantados, Nana Queiroz aponta “são, em sua maioria, mulheres que se 

consideravam heterossexuais antes da detenção e afirmam que, ligadas pelo 

companheirismo, o apoio na depressão e no medo, se envolveram com outras 

mulheres. Nessas parcerias descobrem novos desejos e, às vezes, o amor. 
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Algumas chegam a dizer que não são, mas que “estão” lésbicas” (QUEIROZ, 2015, 

p.143). 

Corroborando fala de Queiroz, Barcinski acredita ser fundamental enfatizar 

que nem todas as mulheres que mantêm relações com outras mulheres na prisão 

utilizam o termo “homossexual” para se autodefinirem (BARCINSKI, 2012, p.438). 

Tal fato corrobora a hipótese de que há casos em que o relacionamento 

estabelecido na prisão visa primordialmente à satisfação dos anseios por 

afetividade. 

Destaca-se que as relações homossexuais entre mulheres se dão de 

maneira distintas se comparada aos relacionamentos gays entre homens. Ocorre 

que nas penitenciárias masculinas é comum o relacionamento entre homens 

através de prostituição, estupros e aventuras passageiras, enquanto, em 

contrapartida, as mulheres constroem relações sólidas e de laços emocionais muito 

mais intensos (CUNHA, 2015, p. 143) 

 Há de se falar ainda sobre a existência de uma secundarização dos aspectos 

sexuais desta relação, que é primordialmente afetiva. Ressalta-se que as mulheres 

que se consideram homossexuais para além dos muros da prisão são vistas como 

pervertidas, o que explicita o olhar moralidade convencional sob o qual se encontra 

a presa (CUNHA, 1994).  

 Queiroz relata que embora a opinião no que tange a homossexualidade 

intramuros seja dúbia, o posicionamento oficial das instituições prisionais ao longo 

dos anos tem sido no sentido de fazer um registro de má conduta no prontuário da 

presa que for pega em flagrante (QUEIROZ, 2015, p.144)  

 No âmbito do fenômeno familying, os papéis desempenhados pelas reclusas 

na prisão são caracterizados como reproduções de inúmeros e bem delimitados 

papéis familiares – irmão, irmã, primo(a), tio(a), avós, mãe, pai – sendo o tipo de 

interação entre eles da mesma ordem que as relações de parentesco no exterior e 

preenchendo funções similares, à exceção da procriação (CUNHA, 1994, p.159)  

Verifica-se, portanto, uma tendência da mulher presa de buscar formas 

alternativas de lidar com o isolamento e a ausência de afetividade acarretados pela 

própria estrutura do sistema prisional bem como pelo abandono familiar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho de propôs a traçar um panorama do abandono familiar 

vivenciado pelas mulheres encarceradas, bem como seus efeitos na experiência 

prisional. Tal pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica e análise 

qualitativa e quantitativa das estatísticas divulgadas por órgãos oficiais e entidades 

privadas. 

 Verificou-se que o abandono familiar da mulher encarcerada é causado 

diversos fatores. O primeiro e talvez o mais relevante, consiste no olhar 

andocêntrico da sociedade perante a mulher, que é vista como ser 

predominantemente do lar, devendo se ater às atividades domésticas. Nesse 

contexto, a mulher criminosa é submetida a um duplo julgamento, sendo condenada 

não apenas pelo ilícito penal como também pela transgressão da ordem imposta 

pela sociedade patriarcal.  

 Ao analisar os dados sobre a população carcerária feminina no Brasil foi 

possível verificar um grande crescimento no número de presas ao longo dos últimos 

anos, bem superior ao crescimento da população carcerária masculina. 

Posteriormente, a análise dos dados possibilitou que fosse traçado um perfil da 

mulher encarcerada, marcado pela seletividade penal. Assim, a mulher privada de 

liberdade é predominantemente jovem, negra, com baixa escolaridade, solteira e foi 

presa por crimes ligados ao tráfico de drogas.  

 As estatísticas relativas à visitação das mulheres presas corroboram o 

entendimento de que as mesmas são mais estigmatizadas do que os homens que 

se encontram na mesma posição. Em alguns estados do Brasil a média de visitas 

nos presídios masculinos chega a ser 5 vezes maior que nos estabelecimentos 

femininos. Outrossim, destaca-se que 60% das mulheres encarceradas não 

recebem qualquer tipo de visita.  

 A análise de dados possibilitou concluir ainda, que parte do índice baixo de 

visitação às mulheres presas se deve à precariedade das instituições penais 

marcada pela ausência de espaços adequados à visitação - apenas 41% das 

prisões femininas possui ambiente adequado à visitação, se tratando das prisões 

mistas o índice cai para 34%. Outro ponto que deve ser citado é a disposição 

geográfica dos estabelecimentos penais que muitas vezes se encontram distantes 

da cidade natal da presa, o que dificulta o deslocamento da família. 
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 O método de revista utilizado para impedir a entrada de objetos proibidos na 

prisão em dias de visita também é apontado como um coibidor destas mesmas, 

tendo em vista que grande parte das vezes possuem caráter vexatório.  

 No que tange os efeitos do abandono no cárcere, verificou-se que os 

sistemas prisionais no geral ou instituições totais, são construídas de forma a 

controlar os corpos daqueles que à eles estão submetidos, de forma que é comum 

que o preso se sinta desumanizado e despersonalizado. No caso da mulher 

encarcerada, há de se somar o não reconhecimento de suas necessidades básicas 

e o maior isolamento decorrente da falta de visita como fatores nocivos à sua 

autoimagem e autoestima.  

 Nesse contexto, a manutenção dos laços sociais extramuros ganha 

destaque, contribuindo para a ressocialização da presa, ajudando-a a passar pelas 

dificuldades de lidar com o cárcere e os sentimentos de culpabilização, bem como 

contribuindo para a diminuição dos índices de reincidência criminal. Constatou-se 

ainda que a manutenção das relações extramuros, consistem muitas vezes na única 

maneira de as presas receberem assistência material, através do provimento de 

produtos básicos por meio da visita. 

 Assim, a não ocorrência da visita acarreta malefícios para além do 

desamparo afetivo, afetando também o âmbito material. Ambos os fatores somados, 

contribuem para um panorama de adoecimento mental muito presente nas 

instituições penais onde é comum casos de depressão. Ressalta-se também o alto 

índice de morbidade entre as encarceradas e o uso desenfreado de medicamentos 

psicotrópicos. Sabe-se que chance de suicídio entre mulheres presas é 20 vezes 

maior se comparadas a população brasileira feminina total. 

 Diante de tal cenário, as mulheres presas encontram outros meios de suprir 

a afetividade da qual é privada através de relacionamentos homossexuais e da 

reprodução de papéis familiares dentro da prisão, no que pode ser chamado de 

familying. 

 Em virtude dos fatos apresentados, conclui-se que o abandono familiar de 

mulheres encarceradas é uma realidade dolorosa vivenciada no Brasil. Os baixos 

índices de visitação às presas, se deve em parte à visão patriarcal da sociedade, 

que estigmatiza a mulher em razão de seu gênero. Atribuiu-se também 

responsabilidade ao Estado, que reforça a invisibilidade da mulher ao pecar nos 

quesitos de infraestrutura e cuidados básicos na hora de viabilizar as visitas. Quanto 
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à repercussão deste panorama na vivência da presa, é possível afirmar que o 

estado não se mobiliza para atenuar as dificuldades do cárcere, negando a estas 

mulheres assistência médica básica bem como condições dignas de vida.  
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