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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo a análise da situação de carência de direitos que 

enfrentam as mulheres privadas de liberdade no Brasil e a importância das iniciativas 

que fazem parte de uma luta constante para se garantir condições minimamente 

dignas à população carcerária feminina. Para tanto, busca-se as raízes da 

invisibilidade feminina no cárcere, perpassando por aspectos da Criminologia, cujo 

desprezo acerca dos estudos das questões de gênero contribuiu na legitimação do 

emprego dos mais diversos tipos violência no sistema punitivo. Nesse sentido, com 

vistas à necessidade de um estudo crítico feminista nas ciências criminais, observa-

se que as violações de direitos das mulheres encarceradas também estão atreladas 

às questões de raça e classe, que, somadas ao fenômeno da criminalização da 

pobreza e à política de guerra às drogas, ambas implantadas quase 

concomitantemente, influíram na perpetuação de estigmas e no encarceramento em 

massa no país. Por conseguinte, analisa-se a importância dos tratados internacionais 

face à legislação brasileira e à implementação de políticas públicas, as quais vêm 

evoluindo lentamente na ampliação de garantias e no reconhecimento das mulheres 

presas. Em contrapartida, constata-se, por meio de dados oriundos de pesquisas e 

relatórios, a falta de estrutura dos estabelecimentos prisionais, que enfrentam 

superlotações, ausência de médicos, de maternidades e berçários e de espaços 

apropriados às visitas íntimas. Ainda, encontra-se dificuldades na manutenção das 

relações familiares, em razão da longa distância dos estabelecimentos em relação ao 

lar e das revistas vexatórias, bem como na promoção da autonomia financeira da 

mulher, para evitar a reincidência. Por fim, o presente trabalho demonstra a 

importância da luta de ONGs, associações, coletivos e até órgãos do Poder Público, 

que vêm atuando na produção de relatórios, pesquisas, trabalhos com internas, 

colaborações em projetos de leis, dentre outras iniciativas que fizeram e fazem 

diferença na ampliação de garantias. Além do que, finaliza-se com algumas das 

recomendações elaboradas por esses agentes, as quais demonstram ser possível 

proporcionar para mulheres em privação de liberdade formas mais dignas de 

enfrentarem o cárcere. 

 

Palavras-chave: Mulheres encarceradas. Criminologia Crítica Feminista. Direitos 

Humanos. Gênero. Sistema prisional. 



   
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the situation of lack of rights that women deprived 

of liberty in Brazil face and the importance of the initiatives that are part of a constant 

fight to guarantee minimum conditions of dignity to the female prison population. 

Therefore, it attempts to search the origins of the female invisibility in prison, going 

through aspects of Criminology, which the disregards about the studies of gender 

contributed to the legitimization of the use of most kinds of violence in the punitive 

system. In this sense, with a view toward to a critic feminist study in the criminal 

sciences, it is observed that the violations of the rights of women incarcerated are also 

attached to issues of race and social class, that, added to the phenomenon of 

criminalization of poverty and to the war on drugs policy, both applied almost at the 

same time, led to the perpetuation of stereotypes and the mass incarceration in the 

country. Thus, it is analyzed the importance of international treaties in the face of 

Brazilian legislation and the implementation of public policies, which have been 

developing slowly on the increasing of guarantees and the on recognition of the 

demands of women in prison. However, it is noted, through data from researches and 

reports, the lack of structure in prison establishments, that face overcrowdings, 

absence of doctors, maternities and nurseries, and proper spaces for conjugal visits. 

Yet, it is found difficulties on the maintenance of family relations, given to the long 

distance from the establishments to their home and to the vexatious inspections, and 

also, in the promotion of financial autonomy, to avoid the recidivism. Finally, the 

present project demonstrates the importance of the fight of NGOs, associations, 

collectives and even institutions of the Public Authority, which have been working on 

reports, researches, with inmates, collaborations in projects of laws, amongst others 

initiatives that made and make difference on the increasing of guarantees. 

Furthermore, it is ended with the proposition of some of the recommendations 

elaborated by these agents, that demonstrate that it is possible provide to women 

deprived of liberty ways more dignified to face prison.  

 

Keywords: Women Incarcerated. Feminist Critical Criminology. Human Rights. 

Genders. Prison System. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A desigualdade de gênero está presente em diversos meios, inclusive no 

sistema punitivo brasileiro, em que as vulnerabilidades e os estereótipos relacionados 

ao sexo feminino operam como agravantes de pena. Essa problemática reputa-se 

mais complexa do que uma análise superficial do atual sistema patriarcal, uma vez 

que as questões de gênero foram menosprezadas pela Criminologia durante quase 

todas as suas fases. Por conseguinte, a invisibilidade das mulheres presas mascara 

as suas demandas, tornando-as inexistentes. Sendo assim, em um sistema penal 

desenvolvido por homens e para homens ocorrem violações para além dos direitos 

das pessoas encarceradas, principalmente do direito de ser mulher.  

Nesse sentido, presente trabalho tem por objetivo analisar a realidade do 

cárcere feminino no Brasil, visto que uma das razões para a perpetuação das 

violações de direitos é a não abordagem de gênero nas ciências criminais, e, assim, 

apresentar demandas e possíveis soluções que permitam garantir às mulheres 

privadas de liberdade condições mais dignas. 

O tema foi escolhido a partir da observação de uma abordagem crescente 

sobre a questão das mulheres presas, relacionada ao aumento expressivo da 

população carcerária feminina na última década. Em contrapartida, o Brasil enfrenta 

a influência de uma onda repressiva, na qual a punição é colocada como solução para 

todos os problemas de criminalidade do país, enquanto encarceramento em massa 

não se demonstra eficaz.  

Ademais, é notória a insensibilidade dos diversos setores da sociedade para 

com as reivindicações de gênero, considerando-as privilégios, o que, na verdade, é a 

demonstração de um receio da manutenção dos seus próprios privilégio, o que reflete 

na realidade cruel das mulheres encarceradas.  

É, portanto, fundamental a contribuição acadêmica no estudo das ciências 

criminais que inclua o gênero, a fim de contribuir, ainda que minimamente, para a 

visibilidade de mulheres esquecidas, que necessitam serem ouvidas por um Judiciário 

mais acessível, serem alcançadas por leis e políticas públicas que atinjam as suas 

realidades e serem garantidas condições para o ingresso, a permanência e a saída 

do sistema penal. 
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A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, aplicada, descritiva, 

bibliográfica e sócio jurídica, pela qual se analisa aspectos históricos e sociais que 

levaram à problemática central do presente: mulheres encarceradas. 

Nessa toada, busca-se, na Criminologia Crítica, em dados estatísticos, em 

obras literárias, em trabalhos acadêmicos, em normas, em relatórios e em propostas 

a compreensão e as origens da problemática apresentada neste trabalho, para, 

também, apresentar soluções. 

Além disso, embora o intuito inicial fosse também o emprego de pesquisa de 

campo e exploratória, o que direcionamento do presente trabalho foi modificado. 

Inicialmente, o presente tinha o objetivo de analisar a invisibilidade feminina no 

cárcere a partir do trabalho da associação Elas Existem, que atua no Estado do Rio 

de Janeiro a partir de visitas a estabelecimentos de privação de liberdade e no 

desenvolvimento de palestras, rodas de conversa e até ações desenvolvidas 

diretamente com mulheres presas. Por seu turno, foi elaborado um questionário para 

ser respondido online pelas integrantes do Elas, que consistia em perguntas acerca 

da sua forma de atuação, de eventuais ajudas externas e sobre possíveis 

preconceitos ou pré-julgamentos sofridos pelo desenvolvimento do seu trabalho.  

Ocorre que, embora enviado com antecedência, o questionário 

justificadamente não foi respondido. A integrante do Elas Existem, Luciana 

Fernandes, se desculpou em nome do grupo e informou que o Elas estava com um 

déficit na estruturação. A associação estava passando por uma reestruturação e, 

diante disso, decidiram que não seria o momento mais adequado para responder o 

questionário. 

Isto posto, o trabalho foi direcionado a apresentar a atuação de ONGs, 

associações, coletivos e órgãos do Poder Público, bem como possíveis caminhos a 

serem percorridos através de leis, da atuação dos operadores do Direito, de políticas 

públicas, dentre outras. 

Sendo assim, faz-se necessário, de antemão, fazer uma breve exposição dos 

três capítulos construídos para este trabalho. Precipuamente, o primeiro capítulo 

busca, na história do Direito Penal, as origens da ausência de estudos de gênero na 

Criminologia. Observa-se a evolução da punição como uma forma de controle público 

do corpo feminino, para aquelas que não se enquadravam em padrões 

estigmatizados, única forma da mulher se enquadrar no padrão criminoso. Do 

contrário, era considerada apenas uma vítima. Contudo, a partir dos anos 1980 as 
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demandas feministas ganharam força o suficiente para fomentar as ciências criminais, 

ao mesmo tempo em que as políticas neoliberais e de repressão às drogas insurgiam, 

o que influiu em vulnerabilidades e, consequentemente, no encarceramento em 

massa feminino. 

Por sua vez, o segundo capítulo e aponta dados, normas e relatórios para 

fazer constatações acerca da realidade das mulheres privadas de liberdade no Brasil. 

A partir disso, verifica-se a importância dos tratados internacionais na aplicação de 

diretrizes para políticas públicas e leis que ampliem as garantias das mulheres presas 

no país, uma vez observada a sua importância, conforme será melhor explicitado no 

decorrer deste trabalho. Também é colocado é pauta o ordenamento jurídico 

brasileiro, inovações e atrasos na legislação, bem como a importância de resoluções 

e jurisprudência como paliativos. Por conseguinte, infere-se que direitos como visita 

íntima, maternidade, saúde e autonomia não são garantidos, o que torna a condição 

de gênero um agravante da pena.   

Por fim, o terceiro e último capítulo ressalta a relevância de agentes que, por 

muitas vezes, assumem o protagonismo em mudanças. Sejam eles ONGs, coletivos, 

associações ou agentes do Poder Público, suas atuações consistem na elaboração 

de relatórios, pesquisas, trabalhos em penitenciárias, recomendações, 

monitoramento, participação em litígios internacionais, promoção de rodas de 

conversa, dentre outros. A segunda parte desse capítulo reúne algumas 

recomendações advindas de relatórios sobre o cárcere feminino e política de drogas, 

finalizando o trabalho de forma propositiva.  
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1 ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS E EPISTEMOLÓGICOS DA CRIMINOLOGIA 

CRÍTICA: INVISIBILIDADE E CONTROLE SOCIAL DO CORPO DA MULHER 

 

 

O direito, na sua função de estruturar e garantir a ordem econômica e social, 

exerce predominantemente o poder de controle social para se legitimar. Igualmente 

se verifica com o Direito Penal, na medida em que nascem de necessidades e 

interesses da sociedade, também se vale do controle social para se firmar (BATISTA, 

2007). 

O estudo do Direito Penal, pois, é realizado com o objetivo de se conhecer os 

objetivos da criminalização de condutas, praticadas por determinadas pessoas, das 

penas, de demais medidas jurídicas (Ibidem). 

Precipuamente, faz-se necessário ressaltar a diferença entre direito penal e 

sistema penal. Para Nilo Batista (2007, p. 24): 

 

[...] direito penal é o conjunto de normas jurídicas que preveem os crimes e 
lhes cominam sanções, bem como disciplinam a incidências e validade de 
tais normas, a estrutural geral do crime e a aplicação e execução das sanções 
cominadas. 

 

Por sua vez, sistema penal, tema que será amplamente abordado neste 

trabalho, é um grupo de instituições que, de acordo com suas regras jurídicas 

pertinente, se incumbe de realizar o direito penal (Ibidem). 

Surge, assim, a Criminologia Crítica, a qual não se restringe a apenas à 

definição legal de crime, tal qual a Criminologia Tradicional, mas também se atém aos 

comportamentos desviantes, causadores de grande desaprovação social, ao 

desempenho prático do sistema penal em consonância com os demais instrumentos 

formais de controle social, como escolas, hospícios, institutos de menores (Ibidem). 

Por conseguinte, o presente capítulo parte de uma análise de controle ou 

reação social, especialmente da Criminologia Crítica e da Criminologia Feminista, pois 

o sistema de justiça criminal "não apenas veio a constituir-se no objeto criminológico 

central do nosso tempo, mas veio a sê-lo inclusive, sob o influxo do feminismo, no 

tratamento que imprime à mulher." (ANDRADE, 2005, p. 73). 

Sabe-se que o estudo da Criminologia passou a ter um enfoque no sistema 

de justiça criminal e na violência institucional, bem como na posição desigual da 
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mulher no direito penal, entre os anos 1960 e 1970, quando se torna objeto de uma 

análise macrossociológica, na perspectiva do capitalismo e das classes sociais 

(Ibidem; BARATTA, 1999). Após, o recorte das categorias gênero e patriarcado 

ganhou destaque no anos 1980, com a gênese da Vitimologia Crítica, tendo o 

tratamento da mulher pelo sistema de justiça criminal como indagação principal e 

questões como a baixa taxa de criminalidade feminina, ausência da proteção de 

mulheres encarceradas e as suas formas específicas de criminalidade começaram a 

ser tratados amplamente (Ibidem; Ibidem). 

Entretanto, observa-se que a problemática de mulher frente ao sistema 

punitivo reputa-se recente, uma vez que o estudo da criminologia esteve 

fundamentado em bases androcêntricas desde a Idade Média até o final do século XX 

(ANDRADE, 2003). Nesse sentido, os discursos criminológicos até então 

representaram a manutenção do patriarcado, voltados ao controle social formal da 

mulher (CHAI; PASSOS, 2016), conforme se expõe a seguir. 

 

 

1.1 UMA CRIMINOLOGIA MASCULINA 

 

 

O desenvolvimento da criminologia crítica feminista decorre de análises 

macrossociológicas que ganharam força a partir da década de 1980, quando as 

perspectivas de gênero e patriarcado no sistema de justiça criminal se tornaram 

objetos de estudo no campo da criminologia (ANDRADE, 2005). Precipuamente, cabe 

exteriorizar, neste tópico, os motivos para a gênese de uma problemática que 

culminará em um sistema carcerário que, quando constituído de mulheres, apresenta 

um incremento punitivo na ausência de direitos que lhes são inerentes (LEMGRUBER, 

1999). 

Os discursos hegemônicos que diferenciam mulheres e homens e os colocam 

em polos distintos e atribuem a estes instintos violentos na medida que atribuem 

àquelas delicadeza e passividade. A razão pela qual se carece de estudos e 

bibliografias acerca da criminalidade feminina consiste no não reconhecimento da 

mulher, pela sociedade, como perpetradora de violência, mas como vítima (NARVAZ; 

KOLLER, 2006 apud BARCINSKY, CÚNICO, 2016). Nesse seguimento, há um caráter 
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duplo na transgressão feminina: da lei e dos padrões sociais de gênero (BARCINSKI; 

CÚNICO, 2016). 

A divisão entre o masculino e o feminino, na cultura ocidental, criou 

estereótipos de gênero, na medida em que o homem era associado a categorias como 

o público, o ativo, o forte e o viril, e a mulher, o privado, o passivo, o fraco e o recatado 

(BARATTA, 1999). Constitui-se e valoriza-se um ideal de masculinidade em 

detrimento da supressão de sentimentos e expressões, ao passo que à feminilidade 

ficam as características não violentas. Ora, as relações de gênero são construídas e 

reproduzidas pela divisão entre o violento e o não violento, respectivamente, o homem 

e a mulher. 

Estabelece-se, então, um panorama relacional, de cujo cerne se encontra na 

polarização dos comportamentos estabelecidos para os gêneros masculino e 

feminino, pelos quais suas identidades são firmadas (GOMES, 2008). 

Nesse diapasão, à mulher coube o espaço privado, no qual ela 

desempenharia tarefas domésticas, bem como a sexualidade feminina para a 

reprodução, enquanto ao homem coube o espaço público, onde ele trabalharia para 

garantir o sustento da família e proveria o sustento da casa. Tudo isso acontece a fim 

de que, em uma estrutura de sociedade patriarcal, seja preservada a instituição 

familiar (LARRAURI, 2008). 

Construiu-se, portanto, o estereótipo da mulher, aquela que, fruto de uma 

construção social, é delicada, frágil, recatada, submissa, bela. Para Marília 

Montenegro (2010), no direito não foi diferente ao diferenciar os gêneros: 

 

A grande preocupação do direito era limitar a mulher na sua capacidade cível, 
no seu poder patrimonial, na sua educação, e, de forma geral, no seu poder 
de decisão no seio social e familiar. E essa limitação cabia ao Direito Civil. Já 
para o Direito Penal, a preocupação era mínima, pois as mulheres, como 
regra, representavam o papel de vítima. Um ser frágil, doméstico, 
dependente, pouco ou nenhum perigo oferecia à sociedade e não precisaria, 
assim, sofrer tutela do Direito Penal. O papel de cometer crimes cabia ao 
homem sujeito ativo, dominador e perigoso (Ibidem, p. 138).  

 

Consequentemente, em que pese a existência e o aumento da criminalidade 

feminina, tema que será amplamente tratado mais adiante, tais fatos foram 

camuflados em razão do papel social atribuído às mulheres, bem como a forma de 

controle social exercida sobre elas (MIRALLES, 1983). 
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Assim, as desigualdades de gênero foram legitimadas pelo direito, passando 

a atuar no funcionamento da justiça criminal (ANDRADE, 2005), raramente colocando 

a mulher como agente de um crime, em função da construção da sua personalidade 

como passiva, vulnerável, submissa. Entretanto, o direito também selecionava 

aquelas que se adequavam na categoria de vítimas, introduzindo a expressão “mulher 

honesta” na tipificação penal de crimes em que a dignidade sexual era o bem jurídico 

tutelado. Ressalte-se, mais uma vez, a desigualdade no tratamento daquelas 

mulheres que não atendiam às funções designadas ao gênero, uma vez que a 

sexualidade feminina, não destinada para a perpetuação do matrimônio e do 

patrimônio familiar, anulava a condição de vítima da mulher, determinada através de 

estigmas sexuais (KARAM, 1995, p. 147). 

Excepcionalmente, as mulheres foram criminalizadas por delitos 

considerados tipicamente femininos, no tocante à família e ao espaço privado, como 

o aborto, os maus tratos, o adultério, o infanticídio (CASTRO; MEDEIROS, 2015). 

Também foram criminalizadas as mulheres que não se deixavam ser exercido o 

controle informal, diferente do padrão que as caracterizava, como as prostitutas, as 

homossexuais, as separadas. 

Verifica-se, portanto, que o Direito Penal se absteve de intervir na esfera 

privada, razão pela qual a sociedade patriarcal se legitimou pelo sistema de justiça 

criminal (STREK, 1999). Dessa forma, o controle sobre as mulheres era de 

responsabilidade das demais instituições privadas, principalmente as famílias, que, 

tendo o homem como detentor do poder patriarcal, aplicava-lhes sanções, por 

conseguinte, justificavam a prática de violência “como forma de compensar possíveis 

falhas no cumprimento ideal dos papéis de gênero” (DIAS, 2010, p. 21). Assim, a 

violência doméstica foi praticamente atestada pelo Estado Penal, na medida que os 

delitos praticados contra a mulher nesse âmbito dificilmente acarretavam processos 

criminais (CASTRO; MEDEIROS, 2015). 

 

1.1.1 Bruxas e inquisição: do controle privado ao controle público 

 

Isto posto, a Igreja Católica Apostólica Romana desempenhou papel 

importante no discurso criminológico, promovido pela Inquisição, a qual tentou buscar 

fundamentos e causas para o mal, bem como formas do seu combate, com a obra 

intitulada "Martelo das Bruxas", de 1487 (ZAFFARONI; BATISTA, 2011). A obra em 
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epígrafe referia-se às mulheres como seres maliciosos e traiçoeiros, cuja inferioridade 

biológica as tornava propensas a serem corrompidas e, consequentemente, a praticar 

atos de bruxaria (KRAMER; SPRENGER, 2011). Assim, enfatizou-se argumentos 

para justificar a necessidade de controle da mulher, considerada perigosa, a   qual   

deveria   permanecer   reclusa   e   submissa (CHAI; PASSOS, 2016), conforme 

também corrobora Casagrande (1990 apud CHESKYS, 2014): 

 

Os homens - pais, maridos, irmãos, pregadores, directores espirituais - 
partilham com Deus e com os sistemas jurídicos o difícil mas necessário 
encargo de guardar as mulheres; as quais, porém, afortunadamente, graças 
a uma sábia disposição da natureza sustentada por uma oportuna 
providência divina, se unem para sempre submetidas à autoridade dos seus 
companheiros e portanto prontas, se não mesmo dispostas, a suportar-lhes 
a custódia (Ibidem). 

 

Não obstante a sua natureza demoníaca, as mulheres eram passíveis de 

salvação, desde que se comportassem e aceitassem as restrições estabelecidas 

pelos homens, tornando o medo um mecanismo eficaz na construção do discurso da 

custódia (CHESKYS, 2014). 

Embora a custódia privada da mulher já existisse em realidades sociais 

anteriores à Idade Média, foi nesse período que ganhou mais expressão e foi 

estendido à custódia pública, diante da junção do aparato jurídico, teológico e médico, 

que culminou em uma violenta repressão aos comportamentos femininos indesejados 

(MENDES, 2012). 

Importante ressaltar que mais do que um período histórico de torturas e 

fogueiras, foi um momento em que se consolidaram meios de controle social feminino 

mais sutis, embasados por uma política de custódia construída com auxílio de vários 

setores sociais (Ibidem). 

 

1.1.2 A prisão como forma de controle social 

 

A partir do surgimento da sociedade industrial e do fortalecimento do 

capitalismo nos séculos XVI e XVII, os castigos corporais já não mais estavam em 

consonância ao pensamento iluminista, bem como a nova política econômica que 

sucedeu o fim do Antigo Regime. Nesse sentido, em 1764 o livro "Dos delitos e das 

penas", de Cesare Beccaria, marcou o início da Criminologia Clássica, o qual, com 

base em crenças cientificistas e humanistas, desconstruiu o fundamento moral e 
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místico das penas de tortura e morte e substituiu-as pelas penas privativas de 

liberdade, como mecanismo de prevenção de outros delitos (ANITUA, 2008; RITA, 

2006). 

As produções jurídicas desse período visavam a reforçar o rompimento com 

o Absolutismo, abordando questões como a redução da intervenção do Estado e a 

garantias das liberdades individuais. Sob essa ótica, o indivíduo estaria no cerne das 

preocupações, como sujeito de direitos e na condição de cidadão, de forma que a 

punição incidiria naqueles que rompessem com o contrato social, a fim de racionalizá-

la (ANDRADE, 2003). Contudo, os ideais de igualdade e liberdade que 

fundamentaram o pensamento criminológico clássico não incluíram as mulheres como 

sujeito de direito (CHAI; PASSOS, 2016). 

Por conseguinte, o liberalismo privilegiaria os bens e interesses de uma 

burguesia insurgente em detrimento da exploração de uma nova classe social 

trabalhadora, o que provocou uma mudança no exercício do controle estatal, 

buscando-se o disciplinamento através de práticas e instituições (ANITUA, 2008). 

Ensina Foucault (1999) que, em razão de uma necessidade de se conter a 

força de trabalho, colocando-a em uma relação de docilidade para uma perpetuação 

do controle social, a prisão é colocada no centro para assegurar o “funcionamento 

automático do poder”. A disciplina, para ser mantida, necessita de instrumentos, 

denominados “recursos para o bom adestramento", a qual busca o aumento da 

capacidade produtiva (Ibidem), exercida não apenas pelas prisões, mas também pelas 

diversas instituições tais quais a polícia, as escolas, as fábricas e os hospitais, pelo 

controle do tempo, pela vigilância e também pela produção do saber (Idem, 1979). 

Assim, mudanças na estrutura social acarretaram em políticas públicas para 

categorias excluídas, como mendigos, prostitutas e loucos, promovidas a fim de 

controlar a força de trabalho (RITA, 2006), bem como a pobreza só era visada pelo 

Estado quando relacionada ao direito penal (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004). 

Com esse objetivo foram criadas as casas de correção na Europa, com o 

propósito de higienizar a população, as quais combinavam princípios das casas de 

assistência aos pobres, oficinas de trabalho e instituições penais, transformando os 

"indesejáveis" em "socialmente úteis", conquanto visavam a possibilidade de lucro 

(RITA, 2006). 

Dessa forma, as políticas higienistas tornaram a repressão ao comportamento 

feminino mais forte, uma vez que foram estabelecidos modelos ideais que permitiriam 
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a divisão sexual dos espaços e o controle da sexualidade, tendo em vista que a 

prostituição era agente de proliferação de doenças venéreas e da degradação do 

corpo social pela desestabilização familiar (ANITUA, 2008). Logo, aquelas mulheres 

que não se identificavam nos padrões de comportamento femininos eram 

consideradas criminosas. 

Os conventos estavam no cerne da política de custódia pública feminina, pois 

não se tratavam apenas de lugares destinados a mulheres com vocação religiosa, 

mas principalmente de mecanismos de controle de corpos, principalmente no que 

concerne a sexualidade e a capacidade reprodutiva (NUNES apud CHESKYS, 2014 

rever). 

Dessa forma, o controle era exercido sobre mulheres casadas, quando 

inconvenientes aos seus maridos, e sobre as mulheres solteiras, quando da 

dificuldade em se realizar um bom casamento, funcionando como meio de coação 

pela ameaça do envio ao claustro, e como meio de punição àquelas que não se 

encaixavam nos parâmetros de conduta impostos pelos seus pais e maridos (NUNES 

apud CHESKYS, 2014). Os conventos eram, portanto, locais de encarceramento de 

mulheres consideradas perigosas por sua insubmissão (CHESKYS, 2014). 

 

1.1.3 O positivismo jurídico na busca por padrões da delinquência 

 

Posteriormente, a escola positivista surgiu em meados do século XIX e a 

Criminologia passou a buscar as causas da criminalidade, as quais eram 

compreendidas como um fenômeno inerente a certos indivíduos (MARTINS, 1999). 

Assim, a criminologia positivista produziu uma identidade científica entre o criminoso 

e os demais indivíduos imunizados da delinquência, de forma a considerar a violência 

como um fenômeno "patológico" individual (ANDRADE, 2003), o que legitimou 

estigmas e fez insurgir a necessidade de proteção desses indivíduos, fundamentada 

no cientificismo (CHAI; PASSOS, 2016). 

Nesse cenário, a publicação da obra "A mulher delinquente, a prostituta e a 

mulher normal", em 1892, por Cesare Lombroso e Guglielmo Ferreroa inaugurou a 

criminalidade feminina como objeto formal da criminologia (ANITUA, 2008). Nos 

mesmos moldes do livro "O homem delinquente", também de autoria de Lombroso, os 

autores classificam as delinquentes a partir de suas características físicas comuns, a 

partir de estudos realizados nas penitenciárias femininas italianas (MENDES, 2012). 
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Além disso, corroborando com os ideais inquisitoriais de inferioridade, 

concluíram que embora fossem fisiologicamente inertes e passivas, as mulheres eram 

naturalmente amorais, com características perversas, consequentemente, dividindo-

as em categorias (ANITUA, 2008; Ibidem). Gabriel Ignacio Anitua (2008, p. 307) infere 

que "Como no caso da delinquência masculina, a prostituição era causada por uma 

inevitável pré-disposição orgânica à loucura moral devida a processos degenerativos 

nas linhas hereditárias antecedentes das prostitutas.". 

Enquanto uma mulher "normal", cuja sexualidade está subordinada à 

maternidade, prioriza seus rebentos, as prostitutas, por terem o comportamento 

oposto, estariam agindo contra a sua natureza, consideradas capazes de abandonar 

ou corromper seus filhos, e, portanto, tornam-se o melhor exemplo de delinquência 

feminina (MENDES, 2012). A sexualidade, quando não controlada, servia de 

parâmetro para mensurar o grau de periculosidade feminino (Ibidem). 

Outrossim, a obra de Lombroso e Ferreroa não só destacava a prostituição 

como característica da criminalidade feminina, mas também a falta de refinamento 

que aproxima as mulheres do homem atávico (ANITUA, 2008), ou seja, aquelas que 

apresentavam comportamentos identificados como masculinos, fazendo-as 

biologicamente semelhantes aos homens, incompatíveis com o seu estereótipo frágil 

e delicado, conforme o pensamento de Simone Martins (2009). 

 

[...] para além da figura da prostituta, emergiu neste momento a figura da 
criminosa masculinizada, visto que a frágil donzela não ofereceria perigo à 
sociedade. Na ruptura do estereótipo de feminilidade, a criminalidade 
feminina foi somada ao uso da agressão, colocando a mulher criminosa como 
semelhante [...] (MARTINS, 2009, p. 117) 

 

Perante esses dois aspectos da criminalidade feminina, a prostituição, 

contudo, era tida como menos perversa e temível do que a delinquência masculina, 

uma vez que se acreditava que as prostitutas serviriam como "válvula de escape" para 

a sexualidade masculina, podendo, até, evitar delitos (ANITUA, 2008). 

 

1.1.4 Uma Criminologia Crítica de homens para homens 

 

No final dos anos 1960, os infortúnios da Guerra do Vietnã fizeram eclodir 

movimentos pela paz e pela reivindicação de direitos civis, bem como revoltas 

culturais (ANITUA, 2008). 
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Nesse diapasão, o campo das ciências jurídicas também sofreu uma grande 

mudança, passando da análise das causas da criminalidade para o estudo das 

condições da criminalização (CHAI; PASSOS, 2016). Com isso, a busca pelas 

respostas etiológicas para características de indivíduos criminosos tornou-se 

incompatível com o paradigma de controle, o qual consiste na problematização da 

suposta validade dos juízos sobre desvio e se articula em duas questões (BARATTA, 

2011): 

 

1) Quais são as condições da intersubjetividade da atribuição de significados, 
em geral, e particularmente, do desvio (como significado atribuído a 
comportamentos e a indivíduos), 2) Qual é o poder que confere a certas 
definições uma validade real (no caso em que, a certas definições uma 
validade real (no caso em que, a certas definições, sejam ligadas aquelas 
conseqüências práticas que são as sanções). No paradigma do controle, a 
primeira pergunta fornece a dimensão da definição a segunda, a dimensão 
do poder. (Ibidem, p. 92) 

 

Dessa forma, Alessandro Baratta (Ibidem) analisa o fenômeno da 

criminalidade pela teoria do labeling approach, uma qualidade que se atribui a 

determinados indivíduos de acordo com a distribuição de poder na sociedade, 

segundo a qual “o status social de delinquente pressupõe, necessariamente, o efeito 

da atividade das instâncias oficiais de controle social da delinquência” (Ibidem, p. 86). 

Dessa forma, o Direito Penal não está destinado a aplicar sanções de forma igualitária 

para todos, o que desmistifica a premissa da tutela de bens essenciais para a 

sociedade, no sentido de que o status de criminoso guarda correlação com fatores 

que motivam a intensidade e a existência de uma reação criminalizante (Ibidem). 

Assim, sob a perspectiva macrossociológica o comportamento desviante se desloca 

para os mecanismos de controle social, principalmente no quanto ao processo de 

criminalização (Ibidem). 

Goffman (1983) explica que a sociedade desenvolve categorias de indivíduos 

as quais devem ser preenchidas por aqueles que se enquadram em determinado 

grupo. O autor ressalta que cidadãos que praticam comportamentos não aceitos pela 

sociedade em uma situação de estigma, e, por consequência, são enxergados de 

forma menos humanizada. Nesse sentido, a sociedade se utiliza da diferença do 

padrão de comportamento desses indivíduos para não os reconhecer como 

pertencentes ao grupo e, assim, propiciar vários tipos de discriminações. Para o autor, 

a teoria do estigma é “[...] uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta 
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do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade 

baseada em outras diferenças, tais como as de classe social.” (Ibidem, p. 8). 

Inobstante a revolução de paradigmas causada pela Criminologia Crítica e a 

teoria do labeling aproach, esse ainda não foi o momento em que se deu destaque às 

relações de gênero, uma vez que as a visão de mundo e as indagações masculinas 

prevaleciam (CAMPOS, 2013). 

 

1.1.5 O lado (até então) oculto da Criminologia Crítica 

 

Somente nos anos 1980 as demandas do movimento feminista foram 

incorporadas à Criminologia Crítica, o que, para Andrade (1999), representou uma 

grande perda para as ciências criminais, visto que, até então, a compreensão da 

conduta delitiva e do controle social geral, estudada sob a ótica da luta de classes, 

abrangia apenas metade da população, conquanto a opressão sobre as mulheres 

reputa-se anterior ao próprio capitalismo (Ibidem): 

 

Denunciando este androcentrismo, a Criminologia feminista introduziu no 
campo criminológico as categorias de patriarcalismo (ao lado de capitalismo) 
e relações de gênero (ao lado da luta de classe) e as formas de dominação 
masculinas (sexistas) sobre a mulher (ao lado da dominação classista). As 
criminólogas feministas irão sustentar, pois, que a gênese da opressão das 
mulheres não pode reduzir-se à sociedade capitalista. Pois, se esta oprime à 
mulher, sua opressão é anterior e distinta, produto da estrutura patriarcal da 
sociedade. Destacar ambos aspectos é portanto fundamental porque ambas 
estruturas, capitalista e patriarcal, não operam sempre de modo análogo. 
(Idem, 2003) 

 

Assim, a Criminologia Crítica Feminista iniciou uma mudança nos paradigmas 

da Criminologia, colocando em evidência fragilidades do sistema penal não antes 

discutidas, até então veladas por uma aparente neutralidade nos discursos jurídicos 

decorrente de uma lógica androcêntrica da criminalização (CHAI; PASSOS, 2016). 

Esse novo campo da ciência criminal passou a denunciar as violências 

oriundas de uma interpretação e uma aplicação do direito penal sob uma ótica 

masculina, o que a criminologia feminista constatou ser uma "dupla violência contra a 

mulher" (CAMPOS, 2013, p. 152). Nesse sentido caracteriza-se, inicialmente, a 

violência que ocorre no âmbito privado, na qual o controle social informal atuou como 

perpetuador da invisibilidade e da subvalorização das violências de gênero. 

Posteriormente, ao se considerar a mulher como sujeito ativo de delitos, a criminologia 
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expôs a violência do controle social formal, como a polícia, o Direito Penal e as 

instituições do Sistema de Justiça, o que acarretou no agravamento das punições, 

decorrente da condição de gênero (Ibidem, 2013; CHAI; PASSOS 2016). 

Larrauri (1991) sustenta que a ausência do Direito Penal tem efeitos 

simbólicos, uma vez que a ausência de legislação que regulasse a esfera privada 

funciona como mecanismo que perpetua a violência nesse âmbito e legitima a 

desigualdade de gênero. Neste ponto, observa-se uma não intervenção seletiva, posto 

que esse mesmo sistema considera como bem jurídico fundamental o patrimônio, 

enquanto a dignidade da mulher, diante dos delitos cometidos em razão de gênero, 

não é tutelada (ROXIN, 2009). 

Ademais, Larrauri (1991) observa que a Criminologia Crítica Feminista, ao 

trazer à tona reflexões inéditas, ofuscadas por uma sociedade patriarcal, tem um duplo 

preço, qual seja a desconfiança das demandas frente à vitimização da mulher e a sua 

moralidade colocada em xeque, a qual determina a sua condição de vítima ou de 

delinquente. 

Destarte, a Criminologia Feminista analisa a influência das construções 

sociais de gênero no Direito Penal e no sistema de justiça, os quais legitimam e 

reafirmam esses papéis (CHAI; PASSOS, 2016). 

É, portanto, fundamental um estudo de gênero para a compreensão do 

fenômeno da criminalidade para a transformação das relações sociais, desconstruindo 

o caráter sexista e androcêntrico das ciências criminais, que até então invisibilizaram 

mulheres e contribuíram para a perpetuação dos estigmas femininos e da violência 

(Ibidem). 

 

 

1.2 SELEÇÃO PUNITIVA: CAUSAS PARA O AUMENTO DO ENCARCERAMENTO 

FEMININO 

 

 

Além de se fazer necessário um recorte de gênero nas ciências criminais, em 

razão desse ser o fator primordial na diferenciação entre o cárcere masculino e o 

feminino, o estudo da Criminologia Crítica ainda não se reputa completo sem a 

perspectiva de raça e classe, uma vez que as mulheres negras representam 62% da 
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população carcerária feminina, bem como aquelas que são analfabetas e com ensino 

fundamental incompleto representam 50% (INFOPEN, 2018). 

Para Vera Regina Pereira de Andrade (2012), a verdadeira função do sistema 

penal não consiste em combate, redução e eliminação da criminalidade, proteção de 

bens jurídicos e geração de segurança, a exemplo da taxa de 70% de reincidência no 

Brasil (IPEA, 2015), mas sim na construção de forma seletiva e estigmatizante dessa 

criminalidade para, consequentemente, reproduzir desigualdades e assimetrias 

sociais de classe, gênero e raça (ANDRADE, 2012). 

Uma análise acerca da seletividade do sistema penal importa observar que 

todas as pessoas, independentemente de raça, classe e gênero, cometem crimes 

também são vítimas dessas práticas (CHESKYS, 2014). As prisões, contudo, estão 

abarrotadas de homens e mulheres (ainda em minoria) jovens, pobres e não brancos, 

o que demonstra uma incriminação desigual de condutas, baseada em estereótipos 

do senso comum, que se exteriorizam em um discurso jurídico e em práticas dos 

operadores de direito (ANDRADE, 2012). 

Por conseguinte, o crescimento da população carcerária feminina nos últimos 

anos vem aumentando a demanda do estudo da criminologia acerca desse tema. Em 

um levantamento feito pelo Infopen Mulheres, até junho de 2016 a população 

carcerária feminina havia aumentado 656% em relação ao total registrado no início 

dos anos 2000 no Brasil (INFOPEN, 2018), superior ao aumento geral da população 

carcerária masculina no mesmo período no país1. A mulher vem se afastando do seu 

papel de vítima, apresentando-se cada vez mais como sujeito de delitos e divergindo   

do seu estereótipo natural (CASTRO; MEDEIROS, 2015), na medida em que passam 

a exercer papéis masculinos na esfera pública (ANDRADE, 2012).  

 

[...] na medida em que as mulheres passaram a exercer papéis masculinos 
na esfera pública, sobretudo no mercado informal de trabalho, elas 
(sobretudo mulheres adultas jovens pobres e de cor) tornaram-se mais 
vulneráveis a secular criminalização seletiva do controle penal [...] (Ibidem, p. 
145) 

 

Não se deve afirmar, contudo, que a prática de delitos por mulheres é 

consequência de uma liberdade maior conquistada. Em que pese a inserção feminina 

                                            
1 No mesmo período, a população prisional masculina cresceu 293%, passando de 169 mil homens 
encarcerados em 2000 para 665 mil homens em 2016, enquanto a feminina passou de 5,6 mil para 
42,4 encarceradas. 
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no espaço público e a sua recente integração no mercado de trabalho, essas são 

afirmativas que não se aplicam às mulheres negras (GOMES, 2016). Além do que, 

para que esse argumento fosse plausível, a demanda de oportunidades no mercado 

legal e ilegal de trabalho deveria ser igual, o que não acontece na realidade 

(GREGORY, 1993 apud BARCINSKI, CÚNICO, 2016, p. 61). 

Nesse sentido, observa-se que as mulheres presas representam um 

estereótipo reflexo de anos de discriminação em função da sua cor, que não as 

proporcionou as mesmas oportunidades de estudo e emprego (CHESKYS, 2014). Isso 

somado ao fenômeno da “feminização da pobreza”, o qual remete ao fato de que as 

mulheres chefes de família estão se tornando a maioria dos pobres no mundo 

(CHERNICHARO, 2014; KREMEN; GOLDBERG, 1990, p. 2), influi no crescimento 

das taxas de encarceramento, o que não necessariamente significa o aumento da 

criminalidade, mas sim em uma mudança de paradigmas ocasionada pela eclosão da 

política de repressão às drogas. 

 

1.2.1 Corpos negros: desumanização dos não brancos 

 

A questão racial é, portanto, de suma importância para a análise do objeto 

deste trabalho tendo e também deve ser visada quanto aos processos de vitimização 

e criminalização de mulheres (ANDRADE, 2005). 

Enquanto as mulheres brancas insurgiam com demandas decorrentes da sua 

inserção no mundo do trabalho (GOMES, 2016), ao tornarem-se vítimas de assédio 

sexual e discriminação de gênero, as mulheres negras vinham de um passado 

escravocrata no qual o estupro fazia parte do seu cotidiano (HARRIS, 1990, p.598-

599). 

Verifica-se, em uma sociedade racista e o patriarcal, a construção de um 

estereótipo hipersexualizado do corpo negro, o que coloca a mulher negra em 

condição de partícipe do crime sexual, nunca como sua vítima, o que mais legitima a 

violência do sistema penal do que atua contra a sua materialização (FLAUZINA, 

2008). Ora, seus corpos sempre estiveram inseridos em uma rotina de obrigação de 

prestação de favores sexuais que da casa grande se transferiu para as dependências 

de empregada (Ibidem). 

Dessa forma, o racismo, presente nos agentes de controle formal, pode 

“reforçar os códigos e estereótipos sobre mulheres ou, mais grave ainda, sobre como 
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a atuação do sistema para esses casos pode negar o reconhecimento de vítima a 

essas mulheres” (GOMES, 2016, p. 23). A mulher negra, portanto, ao ter a sua 

imagem associada à sexualidade, retira-se a possibilidade de ser reconhecida como 

vítima de crimes (FLAUZINA, 2008). 

É nesse processo de reificação da população negra que ocorre a sua 

caracterização não como seres humanos, mas apenas como corpos (GOMES, 2016). 

É sobre essa desumanização que se justifica o genocídio da juventude negra (Ibidem), 

a qual destoa dos padrões da sociedade, que não a reconhece como sua semelhante, 

e sobre a qual perpassam os mecanismos de controle punitivo. 

 

1.2.2 A feminização da pobreza e as funções sociais de gênero 

 

O conceito de feminização da pobreza foi introduzido por Diane Pearce em 

1978, designado “Feminização da pobreza: mulher, trabalho e assistência social” 

(NOVELLINO, 2002, p. 1), e está relacionado à ideia do aumento de domicílios onde 

há apenas um adulto do sexo feminino responsável, decorrentes de fatores 

econômicos e sociais e de ser mulher. Conforme ensina Chernicharo (2014, p. 72): 

 

De maneira geral, este processo demonstra que os índices mais intensos de 
pobreza se encontram entre mulheres ou em domicílios chefiados por elas. 
De forma mais específica, a feminização da pobreza se refere ao aumento 
dos níveis de pobreza entre mulheres em comparação aos homens, ou entre 
famílias chefiadas por mulheres de um lado, e por homens ou casais de outro. 

 

Esse processo se intensificou nos anos 1990 na América Latina, quando 

foram implementadas políticas econômicas e reformas estruturais que mudaram a 

organização social do trabalho, com a elevação dos níveis de desemprego, da 

precariedade do trabalho e com a diminuição da qualidade de vida (Ibidem), o que 

acarretou no aumento equivalente ao dobro de famílias chefiadas por mulheres em 

quinze anos (IPEA, 2015). Por conseguinte, as mulheres de lares mais empobrecidos 

tiveram que aumentar a sua participação fora do âmbito doméstico, o que não 

significou o crescimento das taxas de empregos, mas sim de subempregos e 

empregos precarizados (CHERNICHARO, 2014). 

Além do fenômeno da feminização das pobreza acontecer em razão de uma 

maior inserção feminina no mercado de trabalho, Luciana Chernicharo (2014) defende 

que isso também ocorre em função da concentração da execução das tarefas 
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domésticas pelas mulheres, as quais correspondem a cerca de 75% a mais de horas 

do que as desempenhadas pelos homens no Brasil (IBGE, 2018), o que influi 

diretamente no mercado de trabalho. 

Consequentemente, mulheres que conciliam uma múltipla jornada de trabalho 

tendem a trabalhar em mais em período parcial, ou seja, de até 30 horas semanais, 

do que os homens, conforme apontam dados de pesquisa realizada pelo IBGE 

(Ibidem) no ano de 2016. Ademais, há que se considerar a diferença salarial entre os 

gêneros, de forma que os rendimentos das mulheres ocorrem em uma proporção de 

¾ do salário dos homens (Ibidem). 

Em suma, esses fatores implicam na dificuldade de inserção laboral da 

mulher, tendo que desempenhar diversas jornadas de trabalho, também em função 

irresponsabilidade paterna na criação dos filhos, e a depender de homens, bem como 

no aumento da sua condição de vulnerável em relação à pobreza (AMERICA LATINA 

GENERA/ONU, 2011 apud CHERNICHARO, 2014, p. 73). 

Nesse sentido, Luciana Chernicharo (2014) acredita que é possível associar 

o crescimento da população carcerária feminina aos processos de empobrecimento e 

desemprego que aconteceram na década de 1990, uma vez que houve uma mudança 

nas estruturas familiares, as quais fizeram a mulher assumir o papel de chefe de 

família e a buscarem novas formas de sobrevivência, nem que para isso tivessem que 

exercer atividades informais ou até ilegais.  

A autora ressalta, ainda, que essa vulnerabilidade socioeconômica da mulher 

somada à visibilidade da infração, a sua adequação ao estereótipo de criminosa e a 

sua incapacidade de se beneficiar da corrupção, a exemplo de pagamentos à polícia, 

a torna pré-selecionada a se enquadrar no delito de tráfico de drogas (Ibidem). 

Portanto, não é como se a mulher tivesse uma maior predisposição ao crime e que a 

pobreza seja sinônimo de delinquência, mas as chances de serem criminalizadas são 

maiores (THOMPSON, 2007). 

Dessa forma, Chernicharo (2014) considera que o processo de feminização 

da pobreza e a seletividade penal baseada em estereótipos de gênero para os crimes 

relacionados às drogas estão interligados, uma vez que as condições de gênero e 

classe social, as quais influem na vulnerabilidade feminina, as relações e o espaço 

ocupado no tráfico de drogas, e o papel social feminino são fortalecidos nesse 

contexto. 
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1.2.3 A reprodução de uma sociedade patriarcal no tráfico de drogas  

 

Nessa conjuntura, analisar-se-á, a seguir, a política de repressão às drogas 

aderida pelo Brasil e a sua relação com o encarceramento feminino, uma vez que 62% 

das incidências penais correspondem a crimes relacionados ao tráfico de drogas2 

(INFOPEN, 2018), e possui ligação direta com o aumento do encarceramento no 

Brasil.  

Para Luciana Chernicharo (2014), o fenômeno da criminalização das drogas 

se baseia na proteção da saúde e da segurança pública, bem como na redução da 

produção e do consumo, embora esses objetivos ainda não tenham apresentado 

resultados. Pelo contrário, observa-se o aumento desenfreado da população 

carcerária e a saturação do sistema penal, enquanto gera gastos exorbitantes com o 

aparato repressivo e a indústria da droga continua aquecida (Ibidem). 

Nesse contexto, a política de controle de drogas se baseava no preconceito 

racial e social para atuar no controle social das minorias, associando tipos de drogas 

a determinados grupos excluídos da sociedade, como a cocaína e a heroína aos 

negros, a maconha aos mexicanos e o ópio aos chineses (BOITEUX, 2006). 

Por sua vez, a legislação brasileira também colabora para o aumento da 

população carcerária, além do que, viola direitos e garantias individuais daqueles 

privados de liberdade por crimes relacionados às drogas (CHERNICHARO, 2014). A 

Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – não diferencia, no caso concreto, o tráfico do uso 

de drogas, bem como as categorias de comerciantes que existem no mercado ilícito 

(Ibidem). 

Em relação à inexistência de parâmetros para a diferenciar o tráfico e o 

consumo, a polícia atua de forma discricionária na seleção dos casos que irão a 

conhecimento do juiz, dificultando a atuação dos operadores do direito, uma vez que, 

na maioria das vezes, os policiais são as únicas testemunhas arroladas no processo, 

o que torna o sistema penal ainda mais seletivo (BOITEUX et al, 2009, p. 44). 

Essa situação acaba por dificultar o combate ao tráfico de drogas, verdadeiro 

propósito do referido dispositivo legal, uma vez que a maioria dos que respondem por 

                                            
2 Logo após o tráfico de drogas, o roubo e o furto, crimes patrimoniais, ocupam o segundo lugar e o 
terceiro lugar, respectivamente, dentre os delitos que mais encarceram no Brasil, e representam 20% 
do total de crimes cometidos no Brasil (INFOPEN, 2018). 
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crimes dessa natureza são réus primários, presos em flagrante e atuaram 

individualmente (CHERNICHARO, 2014).  

Essa linha punitiva acaba por utilizar a privação de liberdade como resposta 

à violação da norma penal, que culminou no aumento da população carcerária no 

Brasil, principalmente em função da Lei de Drogas (BOITEUX; PÁDUA, 2012). 

Verifica-se, assim, que essa estratégia política resulta na criminalização de 

consumidores e pequenos traficantes, dentre os quais se inserem também as 

mulheres (CHERNICHARO, 2014). Nessa perspectiva, observa-se três fenômenos 

recentes na América Latina que estão relacionados, quais sejam o aumento da 

população carcerária feminina, a vulnerabilidade das mulheres em razão das altas 

taxas de desemprego e a responsabilidade doméstica e o aumento de estrangeiras 

presas, não sendo incomum a reunião desses três fenômenos em uma só pessoa 

(METAAL, Pien; YOUNGERS, Coletta, 2010 apud Ibidem, p. 79). 

Por conseguinte, as mulheres, às quais são reservados espaços específicos 

que se caracterizam pela sua inferioridade hierárquica (baixos salários e atividades 

da “natureza” feminina), também assumem esse papel de forma semelhante no 

mundo do trabalho ilegal (MOURA, 2005 apud Ibidem, p. 106-107). Por estarem nessa 

situação vulnerável, são mais propensas a serem selecionadas pelo sistema punitivo 

formal e, uma vez que não possuem poder ou hierarquia, são facilmente 

“descartáveis” ao serem presas (BOITEUX, et. al, 2009, p. 42-43). 

Portanto, a posição subalterna da mulher no tráfico indica menor margem de 

manobra junto à polícia, o que a torna uma presa mais fácil ao sistema punitivo formal 

(CHERNICHARO, 2014). 

Um “cargo” feminino bastante comum no tráfico de drogas, em razão da 

natureza do trabalho e das qualidades o seu exercício, está a função de “mula”, termo 

que se refere à pessoa que transporta drogas, escondidas em malas, objetos e, até 

mesmo, no próprio corpo (Ibidem). 

Para Chernicharo (Ibidem), o uso de uma cavidade é o retrato de abusos que 

ocorrem desde a infância da mulher, o que indica que este lugar tem sido sempre 

ultrajado. Assim, a construção social da identidade da mulher faz com que ela se 

encaixe no exercício do papel de mula, simplesmente pelo fato dela ser mulher 

 

O órgão sexual da mulher é foco de muitos tabus, mas ao mesmo tempo, 
zona franca, zona pública, o símbolo do corpo feminino como um objeto 
social, cultural, um recipiente para a propriedade de outras pessoas. É 
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estilização do corpo da mulher que leva sua condição de gênero ao extremo. 
(Ibidem, p. 112) 

 

Por tudo isso, o aumento do encarceramento feminino nos últimos anos 

ocorreu em função de uma soma de vulnerabilidades que, em conjunto com uma Lei 

de Drogas que mais colabora para o crescimento da população carcerária do que para 

o combate ao tráfico, influi na seletividade penal e, consequentemente, no 

agravamento da aplicação das penas. 
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2 GÊNERO FEMININO: UM AGRAVANTE DE PENA 

 
 

 

Para além de uma análise histórica e criminológica, neste capítulo serão 

abordados aspectos da realidade das mulheres encarceradas. Nesse contexto, deve 

ser feito um estudo que leve em conta as necessidades e a posição de subordinação 

forçosa da mulher (FERNÁNDEZ, 1995). Rosângela Peixoto Santa Rita (2006, p. 48) 

indaga: "com uma política criminal que não contribuísse para a discriminação da 

mulher haveria de fato um aumento da criminalidade feminina?". Diante disso, as 

reflexões a seguir apontarão situações em que a omissão de gênero contribui para o 

agravamento da pena. 

Fernández (1995) aponta que a igualdade abstrata não só permite que a 

diferença desapareça como sustenta a superioridade de um modelo construído por e 

para o sexo masculino. A verdadeira igualdade deve respeitar as diferenças (Ibidem). 

No próprio âmbito dos direitos humanos, foi necessário inserir instrumentos 

direcionados à promoção dos direitos das mulheres de forma distinta, pois, 

historicamente, “humano” é compreendido apenas no masculino, excluindo e 

invisibilizando as especificidades e as experiências das mulheres. 

Nesse sentido, os resultados de estudos e pesquisas cientificas, ao tratarem 

predominantemente sobre homens e mulheres em uma perspectiva neutra, geram 

resultados que refletem uma visão de mundo sob a ótica masculina. Assim, diversas 

formas de violações de direitos da mulher simplesmente pelo fato de ser mulher são 

legitimadas sem que se relacionem com violações de direitos humanos em razão do 

sujeito objeto do fato ser a mulher. Faz-se necessário, assim, um conceito de direitos 

humanos com uma perspectiva de gênero, no qual a igualdade seja compreendida 

como respeito à diferença (Ibidem). 

A respeito dos espaços prisionais, as mulheres que cumprem penas privativas 

de liberdade vivem em uma realidade que demonstram que, nas palavras de França 

(2014, p. 219), "as desigualdades de gênero presente nos diferentes espaços sociais, 

mas que ganha maior proporção, se considerarmos as desigualdades sociais, 

econômicas e étnico-raciais". 
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Por conseguinte, um atendimento que já é precário para os homens se torna 

ainda mais escasso para as mulheres, na medida em que são tratadas com 

indiferença, o que torna o processo de ressocialização mais complexo (Ibidem). 

Cabe trazer à tona a importância de um estudo de gênero e suas 

peculiaridades no cárcere em razão da violência ser um aspecto inerente ao feminino 

(Ibidem). A violência contra a mulher decorre de relações de poder, não restringidas 

apenas pelas diferenças anatômicas dos corpos, e pode ser definida como: 

 

[...] qualquer ato de violência baseado no gênero, que resulte, ou possa 
resultar, em dano físico, sexual ou psicológico ou em sofrimento para a 
mulher, inclusive as ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária da 
liberdade, podendo ocorrer na esfera pública ou privada (BRASIL, 1996). 

 

A exposição da mulher à violência de forma precoce, a qual é sofrida em razão 

de gênero, a torna mais vulnerável e suscetível a fazer parte de estatísticas criminais 

na fase adulta (FRANÇA, 2014). A prisão é, por conseguinte, mais um mecanismo de 

perpetuação e uma forma da violência de gênero. 

As apenadas, por sua vez, além de não terem o devido amparo estatal e de 

sofrerem com eventuais maus tratos durante a prisão, são julgadas e excluídas pela 

sociedade, que, conforme explicitado há pouco, construiu modelos ideais de 

comportamentos ao sexo feminino. Logo, ao se comportarem de forma destoante a 

sua natureza, as mulheres são vistas como piores que os homens que cometem 

crimes (Ibidem). 

Por isso, sistema penal funciona mais como controle social de mulheres do 

que instrumento para reprimir seus comportamentos delituosos, tendo em vista o 

leque de direitos que a elas são negados (Ibidem). A ideia de que a mulher não é um 

ser violento por natureza contribui para que o atendimento nas penitenciárias seja 

semelhante ao já precário atendimento dos homens, de forma que as suas 

particularidades são ignoradas. 

Logo, cabe partir do pressuposto de que homens apenados, apesar de 

também enfrentarem um sistema carcerário que não os garante direitos mínimos a 

sua dignidade, ainda estão em um patamar acima das mulheres, na medida que o 

gênero feminino foi construído a partir de uma concepção não masculina e a sua 

negação corrobora para a sua invisibilidade frente ao sistema punitivo. 
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Destarte, observa-se que mulheres encarceradas são invisibilizadas ao terem 

suas particularidades ignoradas, uma punição extra em consequência de uma ruptura 

com o seu estereótipo, ao passo que são sobrecarregadas ao serem forçadas a se 

adequarem a comportamentos socialmente aceitáveis, tal como os embargos à visita 

íntima, e marginalizadas, o que afeta a sua vida profissional e pessoal (CHESKYS, 

2014). 

Por essas razões, torna-se impossível o estudo da criminologia e do emprego 

de políticas criminais sem um recorte de gênero, para que mulheres encarceradas 

cumpram penas dignas, que não se estendam além da sua condenação. É 

fundamental demonstrar a necessidade da aplicação de ações afirmativas, tendo em 

vista que a realidade carcerária reproduz estigmas que são reflexo uma sociedade 

patriarcal que sustenta a desigualdade entre os sexos. E em virtude desses 

estereótipos que ao mesmo tempo se torna imprescindível a garantia do exercício 

saudável da maternidade, do aleitamento, do contato com os filhos, da assistência 

médica e da higiene específicas das mulheres (Ibidem). 

Por tudo isso, proceder-se-á uma análise a seguir a partir das situações 

consideradas mais relevantes no agravamento da situação das mulheres no sistema 

prisional em razão do seu gênero. 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ENCARCERADAS  

 

 

2.1.1 A importância dos tratados internacionais no reconhecimento das 

mulheres encarceradas como sujeitos de direito 

 

No que concerne à evolução dos direitos das mulheres encarceradas, o 

campo do direito internacional público assume um papel importante no avanço do 

ordenamento jurídico pátrio. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX, cresceu a 

importância em se discutir a dignidade da pessoa humana como princípio 

fundamental. Para Rita (2006, p. 53), "os direitos humanos transitam em duas esferas: 

são inerentes à própria natureza humana, sem os quais não se poderia viver como 

seres humanos e também precisam ser reconhecidos como tal.". Assim, houve um 
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movimento de internacionalização dos Direitos Humanos, que resultou na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, promovendo valores como a solidariedade, 

a igualdade, a fraternidade, a paz, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, os 

quais devem ser concretizados pelos Estados por meio de suas diretrizes (Ibidem). 

Nesse sentido, o Brasil se comprometeu a respeitar a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948, bem como, a título exemplificativo, ratificou tratados 

internacionais como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher, de 1979 (BRASIL, 2002) e a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, de 1969 (BRASIL, 1992), os quais visam a erradicar qualquer 

tipo de discriminação e preconceito de gênero. 

Contudo, ainda são escassos os tratados internacionais que abrangem 

especificamente as mulheres presas. Por conseguinte, merecem destaque as Regras 

Mínimas para o Tratamento de Presos de 1955 (ONU, 1955), conhecidas como 

Regras de Mandela, e as Regras das Nações Unidas para o Tratamento das Mulheres 

Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras  de 2011 

(ONU, 2011), ora Regras de Bangkok, que são resoluções da Assembléia-Geral das 

Nações Unidas. 

As Regras Mínimas (ONU, 1955), adotadas pelo Primeiro Congresso das 

Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes em 

1955, ainda não tratam de forma muito ampla questões relacionadas ao gênero, 

embora estabeleça como princípio geral a não distinção de raça, cor, sexo, língua, 

religião, origem nacional, condição social ou qualquer outro aspecto, o que corrobora 

para uma manutenção da situação atual das mulheres no cárcere (FRANÇA, 2014). 

Ressalte-se que as referidas Regras de Mandela (ONU, 1955) apresentam, 

ainda, recomendações acerca da saúde das presas, as quais são restritas apenas à 

maternidade, o que denota mais uma forma de controle da sexualidade feminina 

(FRANÇA, 2014). 

Por sua vez as Regras de Bangkok (ONU, 2011) referem-se às demandas 

especiais de higiene das mulheres, bem como recomendam atividades que atendam 

às necessidades específicas de gênero e estrutura que garanta a sua reabilitação 

social, conforme se depreende a seguir: 

 

Regra 5 
A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais 
exigidos para satisfazer as necessidades de higiene específicas das 
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mulheres, incluindo absorventes higiênicos gratuitos e um suprimento regular 
de água disponível para cuidados pessoais das mulheres e crianças, em 
particular mulheres que realizam tarefas na cozinha e mulheres gestantes, 
lactantes ou durante o período da menstruação. 
[...] 
Regra 42 
1. Mulheres presas deverão ter acesso a um programa amplo e 
equilibrado de atividades que considerem as necessidades específicas de 
gênero. 
[...] 
4. Haverá especial empenho na prestação de serviços adequados para 
presas que necessitem de apoio psicológico, especialmente aquelas que 
tenham sido submetidas a abusos físicos, mentais ou sexuais. 
[...] 
Regra 47 
Após sua saída da prisão, deverá ser oferecido às mulheres egressas apoio 
psicológico, médico, jurídico e ajuda prática para assegurar sua reintegração 
social exitosa, em cooperação com serviços da comunidade (Ibidem). 

 

Por seu turno, no âmbito do continente americano, a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher 

(Convenção de Belém do Pará), aprovada pela Organização dos Estados Americanos 

em 1994, e também internalizada pelo ordenamento pátrio, reconhece a mulher como 

indivíduo em situação de vulnerabilidade e define a violência em razão do gênero 

como “[...] qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na 

esfera privada.” (BRASIL, 1996) e, ainda, como aquela “perpetrada ou tolerada pelo 

Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.” (Ibidem). O tratado em epígrafe, 

portanto, reconhece a violência oriunda do Estado e das instituições. A Convenção de 

Belém do Pará também é categórica ao dispor do direito da mulher a não ser 

submetida à tortura (Ibidem). 

Ademais, cabe, ainda, citar os Princípios e Boas Práticas para a Proteção das 

Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, elaborados pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos em 2009 (CIDH, 2009). 

Em síntese, foi fundamental a influência dos tratados internacionais na 

promoção do princípio da dignidade da pessoa humana e o consequente 

reconhecimento da mulher como sujeito desses direitos no Brasil. A partir de suas 

metas e diretrizes foram e são criadas leis e políticas públicas, que vêm ampliando 

garantias na realidade do sistema carcerário feminino pátrio. 
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2.1.2 As garantias das mulheres presas frente à legislação brasileira 

 

No ordenamento jurídico pátrio, a Lei Maria da Penha – Lei 11.340/2006 

(BRASIL, 2006), mecanismo legal mais importante no combate à violência contra a 

mulher no Brasil, foi editada sob os parâmetros da Convenção de Belém do Pará, 

embora sua temática não abranja o tema da violência em razão de gênero em sua 

totalidade, principalmente em relação às mulheres em situação de privação de 

liberdade e à violência praticada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes. Isto porque 

o dispositivo legal se remete apenas à violência no âmbito doméstico e familiar, 

deixando um vácuo legal acerca de mecanismos específicos para impedir que a 

violência de gênero se concretize nos cárceres (MEPCT, 2016). 

Não obstante a disposição da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) sobre a 

violência de gênero, o dispositivo legal se remete apenas à violência no âmbito 

doméstico e familiar e não acolhe mulheres privadas de liberdade. Logo, é possível 

concluir que não existem mecanismos específicos no Brasil para impedir que a 

violência de gênero nesses espaços se concretize (MEPCT, 2016). 

Estudos realizados pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura do Rio de Janeiro (2016) inferem que há espaço semântico para uma 

interpretação extensiva do termo “unidade doméstica” à asserção “espaço de convívio 

permanente de pessoas”, dispostos na Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), de modo 

a contemplar as mulheres em privação de liberdade e garantir a elas proteção especial 

do Estado. Além do que, a entidade sugere uma emenda à Lei nº 11.340/06 para 

reconhecer a existência de violência na esfera pública. 

Por outro lado, existem outras normas que estão em consonância com os 

fundamentos dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, as quais 

protegem a mulher durante a execução da pena com vistas a alcançar a igualdade 

material, de modo que o gênero não seja fator determinante para o agravamento de 

uma pena. 

Nesse contexto, são normas que visam à garantia de direitos para mulheres 

encarceradas a Constituição Federal de 1988, a Lei de Execução Penal (Lei nº 

7.210/84) e as Resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP), que serão retomadas constantemente no decorrer deste trabalho, ao serem 

analisadas as suas aplicações de forma prática na realidade das penitenciárias 
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femininas brasileiras. Contudo, cabe, de antemão, uma breve explanação acerca das 

garantias previstas nesses institutos. 

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 garante que às mulheres 

cumpram pena em estabelecimentos distintos dos homens, bem como assegura 

condições para que possam amamentar seus filhos. A supremacia da Constituição 

serviu de parâmetro para que normas infraconstitucionais fossem criadas ou 

recepcionadas pela Carta Magna de 1988, o que permite o avanço de previsões legais 

que garantem um mínimo de dignidade às mulheres presas (MEPCT, 2016). 

Em relação à Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), o dispositivo legal faz 

poucas distinções à mulher, a exemplo dos artigos 3º e 19 da lei em epígrafe, 

conforme se expõe a seguir: 

 

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 
atingidos pela sentença ou pela lei. 
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, 
religiosa ou política. 
[...] 
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 
aperfeiçoamento técnico. 
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à 
sua condição. (grifo nosso) (BRASIL, 1984) 

 

No supracitado art. 19 da Lei de Execução Penal (Ibidem) também se observa 

que à mulher tais direitos são relacionados a sua condição sexual (FRANÇA, 2014), 

o que demonstra ser fundamental a sua reformulação. 

Ademais, somente com o advento da Lei nº 11.942/09 que a LEP (BRASIL, 

1984) passou a assegurar os direitos da mulher gestante e puérpera, de modo que os 

estabelecimentos prisionais devem ser dotados de estrutura que permita o exercício 

da maternidade de forma digna. Nesse sentido, a LEP (Ibidem) prevê o 

acompanhamento médico da mãe, pré-natal e pós parto, e também do recém-

nascido3; a existência de seção própria destinada a gestantes e parturientes, bem 

como creches para crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos4; 

                                            
3 Lei n.º 7.210/84, art. 14, §3º: “A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e 
curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. [...] § 3o Será assegurado 
acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-
nascido.” 
4 Lei n.º 7.210/84, art. 89. 
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a presença de berçários a fim de permitir a amamentação até os 6 (seis) meses de 

idade5. 

Embora a Lei de Execução Penal (Ibidem) elenque um rol considerável de 

direitos, ao longo do presente trabalho será demonstrado que não são suficientes para 

suprir a necessidade das mulheres presas, tendo em vista que tais previsões se 

limitam, basicamente, à função reprodutora feminina e omitem questões como higiene 

e atenção médica especializada (CEJIL, 2006). 

 

2.1.3 Políticas públicas 

 

O desenvolvimento de políticas públicas no Brasil está estruturada nos 

diversos pilares do Estado Democrático de Direito e envolve tanto a atuação dos três 

Poderes quanto das diversas esferas de governo dos entes federativos (MEPCT, 

2016), mas é no Poder Executivo que se concentram as políticas públicas, por meio 

da atuação de Secretarias, Ministérios, Autarquias etc (Ibidem). 

Ressalte-se que a existência de políticas públicas não garante a sua 

efetividade e o seu alcance universal, bem como estão sujeitas a avanços e 

retrocessos (Ibidem). 

Com efeito, os direitos das mulheres presas, que estão em situação de 

vulnerabilidade social, decorrem da necessidade de proteção da dignidade da pessoa 

humana e as políticas públicas devem se basear nas conquistas sociais de garantias 

desses direitos fundamentais, cujo progresso é fundamento para sua ampliação 

(Ibidem). Nesse sentido dispõe o princípio da vedação ao retrocesso, segundo o qual 

não se deve haver a supressão ou redução de direitos fundamentais já adquiridos pela 

sociedade, pelo qual corrobora o Supremo Tribunal Federal da seguinte forma: 

 

A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO 
CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO 
PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. 
- O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 
fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já 
alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. 
- A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações 
positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito 
à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos 
fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de 

                                            
5 Lei n.º 7.210/84, art. 83, §2º. 
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concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser 
ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. 
Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os 
direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, 
também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a 
preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – 
os direitos sociais já concretizados. (BRASIL, 2011) 

 

É na busca da efetividade do referido princípio que funcionam órgãos 

executivos federais como o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), cuja 

atuação se dá especialmente no controle e aplicação da Lei de Execução Penal, e 

como a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), vinculada ao Ministério dos 

Direitos Humanos, que visa a promover a igualdade de gênero e a combater todas as 

formas de preconceito e discriminação advindas de uma sociedade patriarcal e 

excludente. 

Em relação ao último, contudo, o Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT, 2016) ressalta que o referido órgão 

não desenvolve um trabalho específico nas prisões, porém traçou diretrizes e reforçou 

políticas públicas já existentes no que concerne Delegacias Especializadas da Mulher, 

Centros Especializados das Mulheres em Situação de Violência, Juizados 

Especializados em Atendimento à Mulher em situação de violência, Promotoria 

Especializada da Mulher, Defensoria Especializada da Mulher, Serviços de Saúde 

direcionados às mulheres que sofreram violência doméstica e sexual (BRASIL, 2013). 

Ademais, o PNPM (BRASIL, 2013) estabelece metas como a existência de 

estabelecimentos penais femininos, em todas as Unidades da Federação, que 

garantam a saúde e a dignidade das mulheres em situação de prisão, a capacitação 

das mulheres presas para o mercado de trabalho e a implantação de um sistema 

educacional prisional. 

É, portanto, inegável o papel da Administração Pública na promoção de 

políticas prisionais femininas, "visibilizando uma população que historicamente esteve 

relegada ao segundo plano em análises sobre o sistema de justiça criminal" 

(INFOPEN, 2018). 
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2.2 UMA ANÁLISE CONCRETA SOBRE O APRISIONAMENTO FEMININO 

 

 

Dados do Infopen Mulheres (2018), atualizados em 2016, revelam que as 

mulheres representam apenas 5,8% da população carcerária brasileira total, embora 

o encarceramento feminino tenha aumentado 656% em relação ao total registrado no 

início dos anos 2000. Por outro lado, a população masculina cresceu apenas 293% 

no mesmo período. 

Além do que, a taxa de ocupação da população carcerária feminina, ou seja, 

o cálculo da razão entre a quantidade total de mulheres privadas de liberdade e o 

número de vagas existentes para elas reputa-se em 156,7% (Ibidem). Portanto, os 

estabelecimentos prisionais estão funcionando além da sua capacidade, o que 

demonstra violação aos princípios constitucionais da legalidade e da dignidade da 

pessoa humana (BRASIL, 1988). 

Ressalte-se que 2,9% das mulheres encarceradas encontram-se em 

estabelecimentos da polícia judiciária dos Estados (INFOPEN, 2018), como 

secretarias de segurança e carceragens de delegacias, o que não deveria ultrapassar 

o prazo de 24h, mas muitas vezes funcionam como local de cumprimento de pena e 

reputam-se locais inapropriados (CHESKYS, 2014). Entretanto, cerca de 2,4% dos 

homens presos estão na mesma condição, mesmo representando um percentual 

desproporcionalmente mais alto de população carcerária. Assim, por estarem 

numericamente menores que os homens, as mulheres presas deveriam encontrar 

maiores facilidades na garantia de estadias em condições adequadas e de oferecer 

educação, trabalho e cursos profissionalizantes. 

Precipuamente, cabe trazer à tona que estabelecimentos prisionais femininos 

não estão sempre disponíveis, de modo que muitas mulheres sejam inseridas em 

celas ou alas femininas agregadas a complexos prisionais masculinos (RITA, 2006). 

Nesse sentido, dados do Infopen Mulheres (2018) apontam que a maioria dos 

estabelecimentos prisionais foram desenvolvidos para o público masculino, de forma 

que 16% das unidades prisionais são caracterizadas como mistas, e, portanto, se 

opõem ao disposto na Lei de Execução Penal6 (BRASIL, 1984) e à Política Nacional 

                                            
6 Lei 7.210/84, art. 82, §1º: "A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão recolhidos a 
estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal." 
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de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional (BRASIL, 2014), que estabelecem a separação dos gêneros nos 

estabelecimentos de cumprimento de penas privativa de liberdade. 

Com efeito, a maioria das construções voltadas exclusivamente à mulheres 

têm suas disposições feitas originalmente para homens, sem que possam atender às 

peculiaridades femininas (RITA, 2006). 

 

2.2.1 A (as)sexualidade feminina como fundamento para negação do direito à 

visita íntima 

 

A privação sexual é outro ponto relevante na discriminação das mulheres 

presas. O direito à relação sexual nas penitenciárias, até o ano de 1999, era garantido 

apenas aos homens, fato este que reforça a premissa, oriunda de uma sociedade 

machista, da passividade sexual da mulher, considerada uma iniciativa e uma 

necessidade apenas masculina. 

Inobstante a vigência de uma Lei de Execução Penal que necessita ser 

reformulada, o advento da Resolução nº 01/99 do Conselho Nacional de Política 

Criminal Penitenciária (CNPCP) ampliou os direitos das mulheres presas no que 

concerne às visitas íntimas, o que as garantiu a recepção de cônjuge ou parceiro em 

ambiente reservado (BRASIL, 1999). 

Ocorre que, para o referido direito ser garantido, é necessário que as unidades 

prisionais disponibilizem ambientes além do pátio de sol e das celas para a realização 

das visitas, o que não é garantido em todos os lugares do Brasil sob justificativas como 

falta de estrutura, segurança e atendimento (FRANÇA, 2014). 

França (Ibidem) verifica que grande parte dos estabelecimentos prisionais 

femininos condiciona a visita íntima à participação das presas em cursos de educação 

sexual, relacionados ao controle de natalidade e a doenças sexualmente 

transmissíveis. O mesmo não ocorre nos estabelecimentos masculinos, cujas visitas 

não enfrentam critérios tão rigorosos e são, sobretudo, moralmente mais aceitáveis 

(RITA, 2006). Observa-se, assim, o reflexo da responsabilidade atribuída somente à 

mulher na procriação, da sua maternidade inerente a sua condição, da sua 

sexualidade reprimida, ao passo que a do homem é constantemente estimulada. 
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Samantha Buglioni (2000), após comparar os trâmites das visitas íntimas de 

presas e presos que não são casados oficialmente em presídios masculinos e 

femininos de Porto Alegre, averiguou o que se segue: 

 

Na prisão masculina tal procedimento é informal, basta à companheira uma 
declaração por escrito de sua condição para que tenha acesso às visitas 
conjugais até oito vezes ao mês, duas vezes por semana. Já na casa de 
detenção feminina a visita é regulamentada por uma portaria da Instituição. 
Para a apenada ter direito à visita do companheiro, este deverá comparecer 
às visitas familiares semanais, sem possibilidade de relação sexual, por 
quatro meses seguidos e ininterruptos. Caso não falte nenhum dia, ainda 
dependerá da anuência do diretor da penitenciária para que a presa tenha 
direito a visita íntima por no máximo duas vezes ao mês. (Ibidem EDITAR 
PÁGINA) 

 

Por seu turno, a jornalista Nana Queiroz (2015), em seu livro intitulado "Presos 

que menstruam", adentrou em diversas cadeias femininas no Brasil e revelou que são 

poucos os homens que visitam regularmente suas esposas e companheiras. Ocorre 

que, para o acesso às visitas, a autora reforça a observação feita por Buglioni (2000) 

acerca dos entraves burocráticos e relata que se faz necessária a comprovação de 

vínculo matrimonial ou de união estável com a apenada, seja por testemunhas ou 

filhos em comum, o que a torna mais dificultosa. Permitido o acesso, o cônjuge ou 

companheiro deve passar por revistas rigorosas, que incluem tirar a roupa e, às vezes, 

abrir as pernas para verificação de existência de drogas no orifício anal (QUEIROZ, 

2015). 

Em razão da dificuldade dos trâmites e da falta de estrutura, contudo, alguns 

estabelecimentos prisionais fazem "vista grossa" e permitem as visitas nas próprias 

celas, o que dificulta a logística do controle de doenças sexualmente transmissíveis 

(QUEIROZ, 2015). Dados do Infopen Mulheres (2018) revelam que apenas 41% 

(quarenta e um por cento) dos estabelecimentos femininos e 34% (trinta e quatro por 

cento) dos estabelecimentos mistos contam com locais apropriados para a realização 

das visitas íntimas. 

Cabe ressaltar que tudo o que foi exposto até agora acerca das visitas íntimas 

não inclui mulheres homossexuais, visto que a união entre pessoas do mesmo sexo 

foi reconhecida apenas em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI 



43 

 

 

 

(BRASIL,   2011),   que   conferiu   interpretação   à   expressão    "entidade  familiar"7 

conforme a Constituição Federal (BRASIL, 1988), pelo princípio da não 

discriminação8. 

Também em 2011, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

assegurou o direito à população carcerária LGBT ao editar a Resolução nº 04/2011 

(BRASIL, 2011), a partir da reformulação da definição de visita íntima9. 

Posteriormente, foi autorizada a conversão de uniões estáveis em 

casamentos, pela edição da Resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça 

(BRASIL, 2013). 

Mesmo após o reconhecimento da união homoafetiva pelo STF, algumas 

penitenciárias resistem em permitir visitas íntimas de mulheres LGBTs, dificultando os 

trâmites para tanto (QUEIROZ, 2015). Outrossim, a relutância em se garantir a visita 

íntima feminina também se justifica deveras conveniente para o Estado, uma vez que 

esse se torna responsável pelas mulheres grávidas encarceradas (Ibidem). 

 

2.2.2 O contrassenso da maternidade como condição inerente à mulher e a 

negação ao seu exercício 

 

Outro ponto a ser levado em conta na inadequação à condição da mulher nos 

estabelecimentos prisionais femininos é o abalo das relações familiares, prejudicadas 

em razão das prisões não contarem com espaços apropriados ao exercício da 

maternidade, aos cuidados de pré-natal, ao aleitamento materno, à visita e ao 

sustento dos filhos, dentre outros (RITA, 2006). 

Tal processo ocorre de forma diferente com os homens condenados 

(FRANÇA, 2014). Conforme já mencionado, à mulher são atribuídos valores familiares 

que são desqualificados quando do cometimento de delitos. 

Existe um paradoxo na escolha entre a institucionalização da criança recém-

nascida ou a separação da mãe, uma vez que a maioria dos poucos estabelecimentos 

                                            
7 "Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição 
de família." (BRASIL, 2002) 
8 "Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] IV - promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação." (BRASIL, 1988) 
9 "Art. 2º O direito de visita íntima, é, também, assegurado às pessoas presas casadas entre si, em 
união estável ou em relação homoafetiva." (BRASIL, 2011) 
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que possuem estrutura para o exercício da maternidade estão nas capitais (BRAGA; 

ANGOTTI, 2014). No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as mulheres gestantes 

são todas encaminhadas à Penitenciária Talavera Bruce, única Unidade Materno-

Infantil de referência onde são oferecidas melhores condições (MEPCT, 2016). 

Além disso, quando mulheres grávidas são transferidas para presídios com 

berçários e maternidades, geralmente mais afastados, distanciam-se do restante de 

sua família. Algumas também renunciam o direito de ficar o período de tempo com o 

bebê, assegurado por lei10 (BRASIL, 2009), para ficarem mais próximas dos outros 

filhos (QUEIROZ, 2015). 

Julita Lemgruber (1999), em sua pesquisa de campo desenvolvida no Instituto 

Penal Talavera Bruce entre os anos de 1976 e 1978, afirma que a falta de uma 

convivência sadia entre mães e filhos traz consequências para as próprias crianças, 

as quais frequentemente demonstram carência afetiva. 

Uma separação tão drástica também acarreta danos psicológicos às 

genitoras, para as quais não são oferecidos cuidados especiais para minimizar os 

transtornos do rompimento (QUEIROZ, 2015). 

Enquanto não é plena a garantia de espaços ideais em uma tentativa de 

mitigação da extensão da pena às crianças, atualmente 1.111 (mil cento e onze) 

encontram-se encarceradas junto com as mães, conforme o último levantamento do 

Ministério da Justiça (INFOPEN, 2018). Elas também enfrentam reflexos de um ódio 

social materializado na violência policial, quando, ainda no ventre de suas mães, 

sofrem agressões e, consequentemente, sentem os efeitos psicológicos causados às 

suas genitoras (QUEIROZ, 2015). 

Outra realidade recorrente é o abandono parental, por parte do genitor, 

quando da perda da guarda dos filhos pelas mães encarceradas, enquanto o mesmo 

não ocorre do contrário, ocasião em que a maioria das companheiras assume a 

guarda dos filhos de homens presos (SÃO PAULO, 2012). Em contrapartida, nas 

situações em que a mãe não encontra outro responsável legal para cuidar de seu filho, 

ele irá para um abrigo (BRASIL, 1990). 

Nesse sentido a MEPCT (2016) elaborou o "Relatório temático: mulheres, 

meninas e privação de liberdade", após a realização de visitas periódicas a 

                                            
10A Lei nº 11.942/09 modificou a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) e garantiu às mães presas e 
aos recém-nascidos condições mínimas de assistência, tal como o direito à amamentação durante os 
primeiros seis meses de idade, bem como a existência de berçários nos estabelecimentos penais. 
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estabelecimentos penitenciários, a fim de prevenir a tortura e outros tratamentos ou 

penas cruéis. No documento, foram sugeridas medidas como a revisão das penas 

para mulheres grávidas ou lactantes, a priorização de concessão de medidas 

alternativas à privação de liberdade e, ainda, o encaminhamento imediato da 

delegacia para a audiência de custódia. 

Nessa trilha, a maternidade é um aspecto comum em presídios femininos, 

embora a maioria das grávidas já chegue na cadeia nessa condição. A Lei nº 

11.942/09 modificou a Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984) e garantiu às mães 

presas e aos recém-nascidos condições mínimas de assistência, tal como o direito à 

amamentação durante os primeiros seis meses de idade, bem como a existência de 

berçários nos estabelecimentos penais. Os estabelecimentos prisionais brasileiros 

contam com apenas 16% das suas celas adequadas para gestantes e 14% com 

berçários ou unidades materno-infantis (INFOPEN, 2018), que ainda não são 

suficientes para atender à demanda, o que resulta em berçários improvisados sem 

assistência médica adequada (QUEIROZ, 2015). No caso das cadeias que possuem 

berçários, não raro a sua superlotação, o que faz com que as puérperas retornem 

mais cedo às celas comuns, sem a devida assistência (Ibidem). 

Antes do parto, contudo, não é comum que as mulheres grávidas recebam 

tratamento diferenciado, tampouco realizem quaisquer exames laboratoriais ou de 

imagem e, principalmente, o pré-natal. Consequentemente, é apenas na hora do parto 

quando as doenças geralmente são descobertas (CEJIL, 2007). 

Em regra, as gestantes ficam juntas das demais presas até o momento de 

darem à luz. Quando não há maternidade nas dependências dos estabelecimentos, 

as gestantes geralmente são levadas a hospitais, o que, segundo Nana Queiroz 

(2015), depende da disponibilidade de viaturas, visto que ambulâncias não são o meio 

de transporte mais comum destinados às mulheres em trabalho de parto, e de pessoal. 

Do contrário, é comum os partos acontecerem nos pátios ou nas celas das 

penitenciárias (CEJIL, 2007). 

Além do que, a falta de preparo dos agentes públicos para lidar com mulheres 

encarceradas e grávidas gera diversas denúncias de violência, que, tal como o uso 

de algemas durante parto (CHESKYS, 2014). 
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Outrossim, foi necessária a edição da Lei nº 13.434/17 para garantir a 

vedação à utilização de algemas durante o parto, que alterou o Código de Processo 

Penal11 (BRASIL, 1941) ao acrescentar referido dispositivo no diploma legal. 

Em pesquisa elaborada pela Fundação Oswaldo Cruz em 2015, no estado do 

Rio de Janeiro, foi apontado que 35% das mulheres grávidas (NASCER..., 2017) 

estavam algemadas no momento do parto. Não obstante a Súmula Vinculante nº 11 

do STF (BRASIL, 2008), que, a partir de 2008, determinou que as algemas só 

poderiam ser utilizadas em caso de resistência, e a Resolução nº 03/2012 do CNPCP 

(BRASIL, 2012), que delimitou a questão das mulheres gestantes, foi preciso uma lei 

entrar em vigor no ordenamento jurídico para tanto. 

No caso das cadeias que possuem berçários, não raro a sua superlotação, o 

que faz com que as puérperas retornem mais cedo às celas comuns, sem a devida 

assistência (QUEIROZ, 2015). 

 

2.2.2.1 HC 143.641: uma luz no fim do túnel? 

 

Recentemente, em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal exerceu 

papel importante na ampliação de direitos de mães e gestantes encarceradas no 

Brasil, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641 (BRASIL, 2018), que 

determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulheres grávidas e 

que tenham filhos de até 12 (doze) anos de idade e que não tenham cometido delitos 

mediante violência ou grave ameaça, de acordo com o disposto nos incisos IV e V do 

artigo 318 do CPP12 (BRASIL, 1941), incluídos pela Lei nº 13.257/2016, conforme se 

depreende in verbis: 

 

Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante 
das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres 
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos 
do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas 
neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto 
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas 

                                            
11 A Lei nº 13.434/17 acrescentou o parágrafo único ao art. 292 do CPP, que dispõe da seguinte forma: 
"Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-
hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em 
mulheres durante o período de puerpério imediato." (BRASIL, 1941) 
12 “Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...] IV - 
gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; [...]” (Ibidem) 
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mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, 
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente 
fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício. (BRASIL, 2018) 

 

O tema ganhou repercussão quando Adriana Ancelmo, esposa do ex-

governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, obteve o direito à prisão domiciliar para 

permanecer junto de seus filhos, o que levou o Coletivo de Advogados de Direitos 

Humanos (CADHu) e a Defensoria Pública da União a impetrarem o habeas corpus 

coletivo (POMPEU, 2018). 

É sabido que a maioria das mulheres que estão presas, aproximadamente 

45%, ainda não foram julgadas ou condenadas, conforme apontam os dados do 

Infopen Mulheres (2018) e que a situação precária dos estabelecimentos prisionais 

viola direitos fundamentais constitucionalmente previstos, e, nesse caso, também o 

princípio da intranscendência da pena, disposto no art. 5º, XLV, da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), o qual atinge as crianças filhas de mulheres privadas de 

liberdade. 

O pedido, contudo, não foi totalmente acatado, uma vez que houveram 

restrições em relação à natureza do crime, o que contraria o princípio da presunção 

de inocência, pois ainda não existe trânsito em julgado do processo no momento da 

preventiva (POMPEU, 2018): 

 

Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em 
atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os 
princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de 
excepcionalidade da prisão.  
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada 
em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas 
arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. (BRASIL, 2018) 

 

Isto posto, o HC coletivo que garantiu a prisão domiciliar de mães e gestantes 

encarceradas é uma grande conquista na garantia de direitos constitucionais, ao 

passo que o STF já tem dado decisões a favor de mulheres nessas situações, mas o 

lapso temporal para tanto, em média quase o tempo de uma gravidez, tem prejudicado 

a celeridade que essa situação delicada demanda, podendo ocasionar danos 

irreparáveis (POMPEU, 2018). 
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2.2.3 Ressocialização e autonomia financeira 

 

O trabalho prisional é outro aspecto que reforça o estigma de gênero, não 

obstante esteja previsto na Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984) com intuito de 

ressocializar e de proporcionar a remição da pena. 

Ocorre que, ludibriadas pela possibilidade de adquirir a liberdade precoce, 

presidiárias aceitam trabalhos em condições precárias, o que vem sendo vantajoso 

para empresas, que exploram mão de obra barata e não oferecem continuidade no 

trabalho após o cumprimento da pena (CEJIL, 2007). 

Além do que, verifica-se que às mulheres são reservados trabalhos típicos do 

lar, como culinária, costura, artesanato, limpeza, ao invés de trabalhos voltados à 

qualificação profissional que proporcionem a reinserção no mercado de trabalho e, 

consequentemente, a autonomia, ao saírem da prisão (RITA, 2006). 

Isto posto, embora o labor esteja presente no cotidiano das mulheres presas, 

não cumprem a sua função ressocializadora e não proporcionam oportunidades para 

que restabeleçam suas vidas após o cumprimento da pena, o que, 

consequentemente, favorece a reincidência (FRANÇA, 2014). 
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3 A LUTA PELOS DIREITOS DAS MULHERES PRESAS  

 

 

Diante de dados, pesquisas e normas que retratam a realidade das mulheres 

em privação de liberdade apresentados, o presente capítulo visa a atingir o objetivo 

deste trabalho expondo agentes de mudanças e suas contribuições para a ampliação 

do debate e dos direitos dessas mulheres. 

Para tanto, serão apresentados alguns trabalhos, enfoques e recomendações 

de ONGs, associações, coletivos e órgãos do Poder Executivo, com vistas a reunir 

alguns agentes de mudança que envolvem reformas de leis, implementação de novas 

políticas públicas e quebras de paradigmas de gênero. 

 

 

3.1 AGENTES PROMOTORES DE MUDANÇAS 

 

Na presente seção encontram-se agentes que atuam na promoção dos 

direitos humanos para mulheres encarceradas. Ressalte-se que existem diversos 

outros atores além daqueles que serão elencados a seguir, nos quais foi possível a 

obtenção de informações via internet e por meio de relatórios, esses últimos 

fundamentais na elaboração da segunda parte deste capítulo. 

 

3.1.1 Justiça global 

 

Justiça global é uma organização não governamental que atua na promoção 

e na proteção de direitos humanos (CAMPBELL et al, 2016):  

 

Suas ações visam denunciar violações, incidir nos processos de formulação 
de políticas públicas baseadas nos direitos fundamentais e na equidade de 
gênero e raça, impulsionar o fortalecimento das instituições democráticas e 
exigir a garantia de direitos pra excluídos e vítimas de violações. (Ibidem, p. 
06) 

 

Quanto à atuação em espaços de privação de liberdade, a ONG tem 

desenvolvido trabalhos relevantes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito 

Santo, Pernambuco, Maranhão e Rondônia, que visam à prevenção à tortura, ao 

encarceramento em massa e ao endurecimento das penas (Ibidem). Para tanto, 
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utiliza-se recursos como a coleta de dados sobre violações, o monitoramento e 

mecanismos internacionais de proteção (Ibidem). 

Essas duas últimas estratégias se demonstram eficazes na assistência 

imediata e emergencial e, principalmente, em casos e medidas cautelares perante o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). Nessa toada, foi por meio 

desses recursos que as cautelares ante ao SIDH relacionadas à Polinter da Praça 

Mauá e à 76ª Delegacia de Polícia de Niterói, ambas no estado do Rio de Janeiro, 

contribuíssem para a maior parte das carceragens de delegacias fossem desativadas, 

uma vez que eram constituídas, principalmente, de presos provisórios (Ibidem). 

Ademais, já atuou no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do 

Rio de Janeiro (CEPCT/RJ), quando colaborou, junto ao Mecanismo Estadual para 

Prevenção de Combate à Tortura (MEPCT/RJ), para a elaboração de relatórios, 

recomendações, seminários e audiências públicas no enfrentamento a violações de 

direitos humanos em estabelecimentos prisionais, que incluíam questões de gênero 

em seu conteúdo (Ibidem). 

Seus trabalhos sobre mulheres encarceradas corroboram para o acesso à 

informação, uma vez que atuam não só na elaboração de relatórios, mas também de 

artigos e notas, todos esses disponíveis para acesso em seu website (JUSTIÇA 

GLOBAL, s./d.).  

 

3.1.2 Mecanismos Estaduais e Nacionais de Prevenção e Combate à Tortura 

 

A criação dos Mecanismos é consequência das diretrizes estabelecidas pelo 

Protocolo Facultativo da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Convenção 

contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 

que foi ratificado pelo Brasil (CAMPBELL et al., 2016; MEPCT, 2016). Os Mecanismos 

têm como objetivo: 

 

[...] planejar, realizar e conduzir visitas periódicas e regulares a espaços de 
privação de liberdade, qualquer que seja a forma ou fundamento de detenção, 
aprisionamento, contenção ou colocação em estabelecimento público ou 
privado de controle, vigilância, internação, abrigo ou tratamento, para verificar 
as condições em que se encontram submetidas as pessoas privadas de 
liberdade, com intuito de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos e degradantes. (MEPCT, 2016, p. 05). 
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Além disso, os Mecanismos têm como atribuição recomendar medidas para a 

adequação dos espaços de privação de liberdade aos parâmetros internacionais e 

nacionais e acompanhar as medidas implementadas para atender às recomendações.  

Nesse sentido, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT) faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, instituído 

pela Lei nº 12.847/2013, e operam na constatação de violações dentro dos 

estabelecimentos de privação de liberdade, através da realização de visitas periódicas 

(MDH, s./d.). 

Contudo, cabe destacar a atuação dos Mecanismos de Prevenção e Combate 

à Tortura na esfera estadual, em especial o do Rio de Janeiro, criado pela Lei Estadual 

nº 5.778/2010 e vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, o MEPCT/RJ tem como propósito principal a prevenção, pela 

identificação do risco de tortura, a partir do monitoramento de estabelecimentos 

prisionais, onde se potencializam pelas condições de lotação, estrutura física, 

localização, acesso a itens de higiene, trabalho, educação (CAMPBELL et al., 2016; 

MEPCT, 2016) e, ainda, das demandas específicas de gênero. Para tanto, o 

MEPCT/RJ trabalha na elaboração de relatórios anuais, de visitas regulares, de visitas 

de seguimentos e de visitas temáticas. 

Por conseguinte, foi na oportunidade do relatório temático “Mulheres, Meninas 

e Privação de Liberdade no Rio de Janeiro” que foram realizadas visitas em locais de 

privação de liberdade no estado e que se pôde apresentar um diagnóstico acerca das 

dificuldades enfrentadas por meninas e mulheres presas (MEPCT, 2016), o qual 

serviu como uma importante fonte de embasamento para o presente trabalho. 

 

3.1.3 Pastoral Carcerária (PCr) 

 

A Pastoral Carcerária é uma ação pastoral ligada à Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) da Igreja Católica Romana do Brasil que acompanha e 

intervém na realidade do cárcere brasileiro, presente em todos os estados do país 

(PCR, s./d.). 

A Pastoral defende uma política de desencarceramento, uma vez que “[...] 

encarcerar mais pessoas, em sua maioria pobres e negras, não diminui a violência; 

ao contrário, o encarceramento serve para torturar as pessoas mais pobres e gerar 

ainda mais violência.” (Ibidem).  
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Diante disso, junto com outras organizações, movimentos e pastorais, a PCr 

lançou a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, a qual estabelece metas como a 

suspensão de investimentos em novas unidades prisionais, a limitação das prisões 

cautelares, a descriminalização de condutas, principalmente as relacionadas às 

drogas, a proibição à privatização do sistema prisional, a ampliação das garantias da 

execução penal, o combate à tortura e a desmilitarização da polícia (Ibidem). 

Os objetivos da Pastoral Carcerária também incluem o encaminhamento de 

denúncias contra violações de direitos humanos, a priorização da integridade física e 

moral das pessoas privadas de liberdade, o acompanhamento das pessoas presas e 

atenção às suas necessidades pessoais e familiares (Ibidem) 

A instituição entende que a superação do encarceramento em massa tem 

relação direta com a superação do machismo, do patriarcado, e da LGBTfobia (Idem), 

no sentido de que “A luta antipunitivista é também uma luta contra as opressões de 

gênero.” (Ibidem). Nesse sentido, a PCr prioriza a sua atuação na defesa dos direitos 

das mulheres encarceradas, desenvolvendo projetos conforme descrito 

anteriormente. 

 

3.1.4 Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

(Cladem) 

 

O Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

surgiu em 1987, em São José na Costa Rica, com o propósito de reunir esforços para 

melhoras a condição e a situação socio-jurídica das mulheres da América Latina, 

utilizando o direito para a promoção de mudanças (CLADEM, s./d.). Ademais, 

participam ativamente das atividades da OEA desde 2002 (Ibidem). 

O CLADEM é uma organização regional que busca a transformação social e 

a construção de democracias que proporcionem o pleno exercício dos direitos 

humanos das mulheres, sob a perspectiva da interseccionalidade, a qual reconhece a 

diversidade cultural, étnico-racial, sexual e social (Ibidem) 

A organização atua pela defesa e a promoção dos direitos humanos das 

mulheres com uma visão feminista e crítica do direito, a partir do monitoramento dos 

Estados, do litígio internacional e do fortalecimento da capacidade dos seus 

integrantes para a análise e argumentação jurídico-política, a elaboração de 

estratégias para a ação política local e regional (Ibidem). 
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Nessa perspectiva, o CLADEM possui as seguintes linhas de trabalho: 

“Direitos sexuais e reprodutivos”, “Direitos econômicos, sociais e culturais, “Direito a 

uma vida livre de violências”. A partir disso, desenvolvem guias, relatórios, informes, 

campanhas, bem como atuam em litígios internacionais e como amicus curiae em 

processos importantes relacionados a violações de direitos das mulheres na América 

Latina (Ibidem). 

No Brasil, o CLADEM desenvolve ações na defesa de direitos através de 

litígios estratégicos, como a exposição da pauta do Caso Maria da Penha à OEA, uma 

importante estratégia que precedeu à elaboração da Lei Maria da Penha, assim como 

fizeram parte do grupo de ONGs, juristas e feministas responsáveis pela criação da 

referida lei. Também acompanham o cumprimento de tratados internacionais de 

direitos humanos no Brasil, principalmente a Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher. 

Importante trazer à tona alguns trabalhos no tocante às mulheres 

encarceradas, tais como o informe “Violencia contra mujeres privadas de libertad en 

Brasil” e o “Estudio sobre MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD en Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay” (Ibidem). 

 

3.1.5 Associação Elas Existem 

 

A Associação Elas Existem é uma organização sem fins lucrativos que atua 

em prol das mulheres e meninas que compõem o sistema carcerário e socioeducativo 

do estado do Rio de Janeiro (ELAS EXISTEM, s./d.). O Elas é um grupo 

manifestadamente interseccional, antipunitivista e abolicionista penal e visa à luta pela 

garantia de direitos fundamentais, ao respeito à dignidade e promove a discussão do 

tema para dar visibilidade e voz às mulheres encarceradas (Ibidem). 

Seus trabalhos incluem palestras, promoção de discussões e rodas de 

conversa, aulas públicas, oficinas, visitas em estabelecimentos de privação de 

liberdade e publicações (Ibidem). 

Importante ressaltar alguns projetos, tal como o LER – Leitura, Existência e 

Resistência, desenvolvido com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos13, pelo 

                                            
13 O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma fundação independente, sem fins lucrativos, com a 
proposta inovadora de construir mecanismos sustentáveis para canalizar recursos destinados aos 
defensores de direitos humanos. A fundação impulsiona as atividades de pessoas e organizações não 
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qual desenvolve atividades de caráter educativo e cultural por meio de leitura e 

discussão de livros e, ainda, de resenhas críticas e relatórios. O projeto tem o intuito 

de ampliar o Projeto de Remição da Pena pela Leitura, desenvolvido pela Secretaria 

de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (FUNDO BRASIL, s./d.). 

Nesse sentido, é possível trabalhar com o pensamento crítico das mulheres 

presas, além da remição de penas de quatro dias para cada livro lido, acompanhado 

de relatório ou resenha crítica (Ibidem). 

Além do que, cabe destacar o projeto com o FRIDA, organização internacional 

que, tal como o Fundo Brasil, angaria recursos para o fomento do ativismo feminista. 

O projeto consiste no desenvolvimento de workshops com meninas que cumprem 

medidas socioeducativas, os quais proporcionam meios de exercitar o seu processo 

criativo, o que contribui no fortalecimento da autoestima e oferece recursos que 

podem ser utilizados após a internação. Esse projeto busca ferramentas de 

empoderamento para que essas adolescentes reconheçam suas habilidades e 

possibilidades no processo de aprendizagem, valorizando a diversidade e melhorando 

suas relações pessoais (FRIDA, s./d.). 

Cabe, ainda, trazer à tona a atualização constante dos seus projetos do Elas 

Existem, bem como a divulgação da sua agenda no website da associação, o que 

permite o acompanhamento e a participação democrática de interessados. Alguns 

deles merecerem ser citados, tais como o “Cinedebate Pantera Negra”, executado na 

unidade Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a participação na conferência 

“Mulheres na prisão: evidências, defesa e reforma”, que ocorreu em Bogota, e a 

participação no “Curso Avançado em Direitos Humanos do IDDH, que aconteceu na 

sede da ONU Brasil, em Brasília. 

 

3.1.6 WOLA – Advocacy for Human Rights in the Americas 

 

WOLA é uma organização que surgiu em face à eclosão de ditaduras militares 

na América Latina e às violações de direitos humanos que se seguiram, a partir da 

comoção de líderes da Igreja Católica e Protestante nos Estados Unidos, que 

                                            
governamentais voltadas à defesa dos direitos no país. Faz isso por meio de um modelo de apoio a 
projetos que estimula o investimento social e desenvolve a filantropia nacional voltada para a justiça 
social.” (FUNDO BRASIL, s./d.) 
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recebiam inúmeros relatos acerca das atrocidades cometidas pelos governantes da 

região (WOLA, s./d.). 

A ONG atua através de colaborações estratégicas com organizações, líderes 

religiosos, acadêmicos, artistas, empresários e funcionários do governo, na promoção 

dos direitos humanos na América, visando a “um futuro no qual as políticas públicas 

no continente protejam os direitos humanos, reconheçam a dignidade das pessoas, e 

no qual a justiça triunfe sobre a violência” (CIM; IDPC; WOLA, 2016, p. 48), a fim de 

promover sociedades mais justas (Ibidem). 

No tocante às violações de direitos humanos no cárcere, a organização tem 

conduzido discussões e políticas de reformas ao encarceramento em massa feminino 

na América Latina e no Caribe com a ajuda de parceiros regionais na coleta e na 

difusão de informações sobre mulheres presas (WOLA, s./d.).  

Além disso, atuam na busca de programas e reformas legais a fim de 

promover uma política de drogas mais efetiva e humana, o que inclui alternativas ao 

encarceramento para delitos pequenos e não violentos relacionados às drogas, 

reformas, programas de saúde e assistência social, também voltados especificamente 

para as mulheres (Ibidem). O trabalho do WOLA foi fundamental para a reforma da 

política de drogas da Costa Rica, que agora conta com políticas como o perdão para 

delitos de microtráfico, o fomento de oportunidades para mulheres que já cumpriram 

pena e a possibilidade de exclusão de delitos do registro de antecedentes, baseado 

em critérios como a vulnerabilidade (Ibidem). Contribuiu, também, para a redução da 

população carcerária feminina do Equador em 2011, através do perdão das acusadas 

por crimes envolvendo microtráfico14, e, posteriormente, a reforma da legislação de 

drogas do país, que adotou penas proporcionais aos delitos de drogas (Ibidem).  

Ademais, em parceria com o Consórcio Internacional sobre Política de Drogas 

(IDPC) e o Desjusticia, elaborou o guia “Mulheres, política de drogas e 

encarceramento”, o qual analisa a situação das políticas de drogas da América Latina 

e do Caribe e recomenda a implementação de mudanças que poderiam beneficiar 

mulheres privadas de liberdade por delitos relacionados às drogas nesses países 

(CIM; IDPC; WOLA, 2016; Ibidem). Essas reformas incluem a descriminalização do 

consumo de drogas, alternativas ao encarceramento, especialmente para gestantes e 

                                            
14 Entretanto, em razão da falta de uma reformulação na legislação de drogas do Equador até 2014, 
essa situação não perdurou (WOLA, s./d.). 



56 

 

 

 

dependentes, e educação, a fim de direcionar as mulheres ao mercado de trabalho 

(Ibidem; Ibidem), conforme será apresentado com maiores detalhes na próxima 

seção. 

 

3.1.7 Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) 

 

O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania é uma organização de direitos 

humanos que visa à erradicação da desigualdade de gênero, à garantia de direitos e 

ao combate ao encarceramento, por meio dos seguintes eixos de ação: “[...] 

atendimento direto, diálogo público e educação para a cidadania.” (ITTC, s./d.). Nesse 

sentido, o ITTC se estrutura em dois programas, quais sejam o Programa Justiça Sem 

Muros e o Programa Direitos e Gênero (Ibidem). 

O Justiça sem Muros é um programa com vistas à redução do encarceramento 

no Brasil, principalmente à das mulheres (Ibidem). Seus trabalhos consistem no 

monitoramento do sistema de justiça criminal, no mapeamento de legislação e 

projetos de leis relacionados ao cárcere e na produção de pesquisa e informações 

para trazer à tona a questão da redução do encarceramento feminino no Brasil 

(Ibidem). 

Para impulsionar atores dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a fim 

de provocar mudanças no sistema de justiça, o Programa em conjunto com 

organizações da sociedade civil, como organizações sociais, coletivos, mídia, 

academia e público interessado (Ibidem). 

São alguns dos seus projetos a pesquisa “Agenda Municipal para Justiça 

Criminal” e a pesquisa “MulheresSemPrisão: desafios e possibilidades para reduzir a 

prisão provisória de mulheres” (Ibidem), essa última utilizada como bibliografia para o 

presente trabalho. 

O Programa Direitos e Gênero tem o objetivo de fomentar intervenções e 

projetos desempenhados pelo ITTC, cujo enfoque é o acesso à justiças para pessoas 

em conflito com a lei, em especial as mulheres (Ibidem). 

O Programa reforça a necessidade de erradicação da desigualdade de gênero 

nos sistemas prisional e de justiça, os quais têm contribuído na perpetuação da 

violência e discriminações, bem como têm reforçado estereótipos (Ibidem). Além do 

que, a organização entende que o encarceramento feminino também afeta famílias, 

comunidades e sociedades como um todo (Ibidem). 
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O ITTC atua por meio deste Programa, portanto, em ações de assistência 

jurídica a presos e presas provisórios e a mulheres estrangeiras encarceradas, 

advoga pela criação de defensorias públicas independentes e que priorizem as 

demandas da sociedade civil e, ainda, assessoram organizações parceira, conselhos, 

ouvidorias e movimentos sociais (Ibidem). 

Seus projetos incluem pautas como “Estrangeiras”, “Gênero e Drogas”, Banco 

de Dados” e “Egressas” (Ibidem). 

 

 

 

3.2 POSSÍVEIS CAMINHOS 

 

 

Com vistas a solucionar as demandas de gênero e violações a direitos 

fundamentais de mulheres em privação de liberdade, necessária se faz a observância 

das diretrizes das Regras de Bangkok (ITTC, 2017), para que, no caso concreto, haja 

a construção de alternativas a prisões provisórias desnecessárias, a adoção de 

diferentes formas de atuação dos agentes públicos, a revisão da legislação pátria, em 

especial da Lei de Drogas e os demais problemas apresentados no decorrer deste 

trabalho. Para tanto, a presente seção será destinada à apresentação de possíveis 

soluções, apontadas por relatórios de pesquisas, desenvolvidos por ONGs, Coletivos, 

Associações e pelo Poder Público, no intuito de colocar em prática uma política de 

desencarceramento das mulheres.  

 

3.2.1 Alternativas ao cárcere: renovação na política de drogas e reconhecimento 

de mulheres em situações de vulnerabilidade 

 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, delitos relacionados à droga 

são os que mais encarceram no país, por mulheres chefes de família que, em função 

da precarização do seu trabalho, somada aos papéis domésticos atribuídos ao 

gênero. Nesse sentido dispõe o guia para implementação de políticas de drogas 

“Mulheres, políticas de drogas e encarceramento”: 

 

As alternativas ao encarceramento devem ter como objetivo buscar respostas 
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mais humanas e eficazes aos delitos de drogas que reduzam os impactos e 
as consequências negativas da privação da liberdade, bem como racionalizar 
o uso do direito penal, efetivando garantias e concretizando a ideia da 
punição como último recurso. É necessário minimizar o uso do direito penal 
e da pena de prisão, concentrando-se no reforço e ampliação das alternativas 
penais que evitem os impactos gerados pelo encarceramento feminino. Além 
disso, a finalidade das penas deveria ser a reabilitação, ressocialização e a 
construção de projetos de vida significativos em conformidade com as 
aspirações da mulher (CIM; IDPC; WOLA, 2016, p. 26). 

 

Em função da maioria desses crimes ser autuado em flagrante, sem violência 

ou grave ameaça, faz-se necessário que policiais, promotores e juízes priorizem a 

liberdade provisória considerando a ausência de violência ou grave ameaça 

(FONSECA et al., 2017), bem como alternativas à prisão, devendo-se levar em conta 

também se são mães ou gestantes, de modo a cumprir decisão vinculante do STF e 

a Lei nº 13.257/201615.  

Ocorre que a maior parte das decisões que concedem a prisão preventiva 

desconsideram elementos de gênero e se fundamentam exclusivamente no auto de 

prisão em flagrante, cujos argumentos são a gravidade abstrata do crime, a não 

comprovação de trabalho e endereço, a personalidade do agente e a reincidência, e 

as mulheres não têm oportunidade de relatarem as suas situações particulares, o que 

impede a sua influência na decisão do juiz (ITTC, 2016).  

A gravidade genérica do crime de tráfico de drogas torna imprescindível o 

afastamento de prisões preventivas para esse tipo de delito quando não esgotados os 

requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal16 (CAMPBELL et al., 

2016). 

Portanto, alternativas à provisória, desde que compatíveis com a vida da 

mulher, que não gerem nem agravem condições de vulnerabilidade (FONSECA et al., 

2017; ITTC, 2016), influem na redução dos danos do uso da prisão. Para tanto, devem 

ser observadas informações relevantes, como responsabilidades familiares, histórico 

de violência doméstica sofrida e tratamentos de saúde em andamento (ITTC, 2016). 

Dito isso, essa análise irá proporcionar o impedimento do agravamento de situações 

                                            
15 O HC 143.641 permitiu que todas as mulheres presas provisórias que estão grávidas ou que tenham 
filhos de até 12 (doze) anos possam ficar em prisão domiciliar, de modo a cumprir a Lei nº 13.257/2016. 
Vide seção 2.2.2.1 retro. 
16 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando 
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.” (BRASIL, 1941) 
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de superpopulação carcerária, que são objetivos traçados pela Lei nº 12.403/2011 e 

pela Resolução nº 06/2009 do CNPCP (MEPCT, 2016). 

Por seu turno, é fundamental a aprovação do Projeto de Lei do Senado 

544/2011, que propõe uma alteração no art. 306 do CPP para regulamentar as 

audiências de custódia, assegurando que pessoas presas em flagrante sejam levadas 

a juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (CAMPBELL et al., 2016; Ibidem). As 

audiências de custódia decorrem do Pacto de São José da Costa Rica, tratado 

internacional internalizado no ordenamento jurídico brasileiro que dispõe: 

 

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais 
e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em 
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode ser 
condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 
[...] 
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus 
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza (BRASIL, 1992). 

 

Até então, na ausência da lei, as audiências de custódia são regulamentadas 

pela Resolução nº 213/2015 do CNJ, mas ainda não há um alcance eficaz (FONSECA 

et al., 2017). Sendo assim, a possibilidade de contato direto com magistrados e 

magistradas é crucial para possíveis aplicações de medidas cautelares alternativas, 

de modo que as audiências sejam conduzidas por todos os atores do sistema de 

justiça e que a fala da mulher seja priorizada, dado que as particularidades dos seus 

casos precisam ser consideradas na tomada de decisões (ITTC, 2016). 

Sabe-se que a razão principal da privação de liberdade de mulheres no Brasil 

está relacionada a delitos drogas em que são pegas na função de mulas ou no 

microtráfico, hierarquicamente inferiores, menos importantes e facilmente 

substituíveis, o que não expressa resultados com vistas ao combate ao tráfico, mas 

atua na perpetuação de um ciclo vicioso de pobreza, marginalidade e reincidência 

(CIM; IDPC; WOLA, 2016). 

Dessa forma, recomenda-se a implantação de mediação e conciliação, para 

casos que teriam como objeto pequenos delitos relacionados às drogas, a exemplo 

dos supramencionados, em que existe um conflito de ambas as partes (agente e 



60 

 

 

 

Estado) a ser sanado, que, auxiliado por programas de apoio social, evitariam a 

reiteração da prática (Ibidem): 

 

Para delitos de microtráfico, uma das partes envolvidas é o Estado com base 
em sua responsabilidade de desenvolver e implementar políticas sobre 
drogas. Nessa circunstância o Estado poderia avaliar caso a caso as 
situações das mulheres microtraficantes, a fim de conceder medidas 
alternativas ao processo penal ou ao encarceramento. 
Essas medidas deveriam ser acompanhadas do desenvolvimento de uma 
rede de apoio social e comunitário que incluísse programas de educação, de 
trabalho, moradia, serviços de saúde, etc., a fim de intervir nos fatores 
socioeconômicos que levaram as mulheres a se envolverem nos mercados 
de drogas (Ibidem, p. 29). 

 

A suspensão do processo penal também deve ser considerada para os delitos 

ligados ao uso de drogas, assim como o encaminhamento ao tratamento como 

alternativa ao processo ou durante o seu curso (Ibidem; ITTC, 2016). Ressalte-se que 

referidos programas de encaminhamento não devem ser obrigatórios, uma vez que 

internações compulsórias se reputam ineficientes e esse tipo de pena alternativa 

obrigatória tem sido criticado pela ONU (CIM; IDPC; WOLA, 2016). 

Programas fora do sistema penal para rés primárias que são acusadas de 

delitos menores relacionados às drogas são, também, importantes para evitar o 

cometimento de novos delitos (Ibidem). Ora, se o sistema penal não reabilita e não 

promove a inserção social da apenada, não se justifica a utilização da reincidência 

contra a pessoa e, ainda, não deve servir de pretexto para o agravamento da pena ou 

a exclusão de programas de encaminhamento (Ibidem). 

Ademais, os crimes relacionados ao tráfico são equiparados aos crimes 

hediondos, para os quais existem entraves que dificultam a obtenção de muitos 

benefícios processuais e no decorrer da execução da pena17 (BRASIL, 1990). Sendo 

assim, esses entraves devem ser removidos, com a reforma da Lei de Crimes 

Hediondos e com a mudança na forma de atuar dos operadores do direito e dos 

agentes públicos, para permitir que as mulheres se beneficiem de suspensão 

                                            
17 Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança. § 1o A pena por crime previsto 
neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. § 2o A progressão de regime, no caso dos 
condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da 
pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. § 3o Em caso de sentença 
condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. § 4o A prisão 
temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste 
artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade (BRASIL, 1990). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7960.htm
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condicional do processo, suspensão da pena, liberdade condicional, dentre outros 

(CAMPBELL et al., 2016; CIM; IDPC; WOLA, 2016). 

Além do que, essencial uma reorganização dos Tribunais de Justiça 

estaduais, de forma a permitir a criação de Varas especializadas de Penas e Medidas 

Alternativas, conforme constam nas recomendações do Relatório de Visitas a 

Carceragens e Cadeias Públicas do Rio de Janeiro do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária de 2011 e, ainda, nos termos Recomendação do Relatório 

Final do Conselho Nacional de Justiça, referente ao Mutirão Carcerário no Rio de 

Janeiro (CAMPBELL et al., 2016). Também cabe promover a descentralização das 

Varas de Execuções Penais dos estados, geralmente concentradas nas capitais, a 

exemplo do estado do Rio de Janeiro, para que os trâmites ocorram no foro da 

comarca do cumprimento da pena, garantindo, assim, o acesso à justiça e a celeridade 

processual (Ibidem; MEPCT, 2016). 

Outrossim, relatório da Justiça Global em parceria com o MEPCT/RJ 

(CAMPBELL et al., 2016) sugere a reforma da política atual de drogas, tanto na 

legislação penal quanto nas políticas públicas, para que o Brasil cumpra os seus 

compromissos assumidos em matéria de direitos humanos. Dessa forma, a 

descriminalização e a regulamentação das drogas irá permitir transferência dos 

problemas do abuso de entorpecentes para o campo da saúde, o que representa uma 

relevante mudança de paradigma e redução de danos decorrentes da política criminal 

vigente (Ibidem).  

Uma reforma na Lei de Drogas para atender às especificidades de gênero, 

principalmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade, também se faz 

necessária para que, ao invés do controle punitivo, que recai desproporcionalmente 

sobre esse grupo, seja realizado um encaminhamento por políticas públicas 

realizadas por diversos setores (Ibidem). Um exemplo a ser seguido é o da Lei nº 

9.161/2013 da Costa Rica, reconhecida pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos como modelo em política de prevenção de crimes, redução da violência e 

desencarceramento de mulheres (Ibidem). 

 

 

 

 



62 

 

 

 

3.2.2 Por penas mais humanizadas 

 

A violência, que se inicia nas condições de vulnerabilidade e nos estigmas 

atribuídos à maioria das mulheres que cometem delitos, se perpetua também em 

todas as fases do cárcere. 

Relatos de mulheres presas apontam diversas violações de direitos desde o 

momento da prisão em flagrante, que consistem em xingamentos, geralmente de 

cunho misógino, ameaças, inclusive de estupro, e até violência física (FONSECA et 

al., 2017; QUEIROZ, 2015). Para isso, o Ministério Público deve atuar na fiscalização 

das Polícias Civil e Militar, de modo a considerar as especificidades da violência 

policial contra a mulher, principalmente a moral e a sexual (FONSECA et al., 2017). 

Além do que, importante se faz a revista e a condução policial seja realizada 

exclusivamente por mulheres, o que enseja uma alteração no art. 249 do Código de 

Processo Penal18 (Ibidem). 

Cabe, ainda, uma estruturação das Defensorias Públicas Estadual e da União 

para impedir que os abusos e as ilegalidades na ocasião da lavratura do auto de prisão 

em flagrante, bem como as violações de direitos já mencionadas (Ibidem). Também 

devem constar nesses autos informações específicas de gênero, como a existência 

de filhos, se possuem deficiência, contato de possíveis responsáveis, conforme 

previsão constante no artigo 41 da Lei nº 13.257/16 (Ibidem, CIM; IDPC; WOLA, 

2016). Tais informações são cruciais na análise do auto, geralmente única fonte de 

fundamentação das prisões provisórias, conforme já tratado neste capítulo. 

Posteriormente, as mulheres enfrentam as condições degradantes já comuns 

do sistema carcerário, somadas ao agravante de gênero. Nesse sentido, visando à 

prevenção de tortura, maus tratos e sanções coletivas nos estabelecimentos 

prisionais, o MEPCT/RJ recomenda para órgãos do Poder Executivo estadual 

responsáveis pela administração penitenciária19 e para as direções de unidades 

prisionais: 

 

                                            
18 A redação atual do CPP não restringe a revista feminina, apenas a privilegia a sua execução: 
“Art. 249.  A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da 
diligência.” (BRASIL, 1941) 
19 O MEPCT/RJ expediu recomendação no âmbito do estado do Rio de Janeiro, mas referido tópico se 
aplica a realidade de todo o país, uma vez que a exposição à tortura e a condições degradantes são 
muito comuns em estabelecimentos prisionais. 
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Minimizar as hipóteses de aplicação da sanção disciplinar do isolamento 
celular, priorizando medidas alternativas a este procedimento, tendo que 
constitui tratamento desumano e degradante, em respeito ao princípio da 
dignidade humana tutelado no art. 1º, III da Constituição Federal de 1988 e 
no art. 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU; bem como 
em respeito ao art. 16.1107 da Convenção Contra a Tortura da ONU 
(MEPCT, 2016, p. 107-108). 

 

Por seu turno, o uso abusivo da força física e psicológica também deve ser 

proibido e fiscalizado, de forma a ser utilizada como último recurso, bem como a 

consequente instauração de processos disciplinares para apurar esses abusos 

(Ibidem). Projetos de capacitação e formação de caráter preventivo também devem 

ser aplicados para evitar esses tipos de violações (Ibidem). Além disso, celas de 

isolamento representam uma ofensa grave ao artigo 5º, XLVII, e, da CFRB/88, o qual 

proíbe a aplicação de penas cruéis, e precisam ser desativadas (Ibidem). 

O acesso à saúde também é dificultado, de modo que os estabelecimentos 

prisionais necessitam zelar pela saúde integral da mulher não apenas no fornecimento 

de remédios, mas também na garantia de atendimentos médicos20, inclusive 

ginecologista, e de estrutura física para tanto, o que inclui equipamentos para exames, 

maternidades, berçários e creches, bem como a possibilidade de transferência para 

unidades de saúde externas em casos mais graves, conforme disposto na Lei de 

Execuções Penais21 (FONSECA et al., 2017; Ibidem). Ressalte-se que o referido 

transporte deve ser feito, preferencialmente, em ambulâncias e, caso seja necessário 

o uso de viaturas, que seja garantido que as mulheres grávidas não sejam algemadas, 

na forma da Lei nº 13.434/17 (Ibidem). 

Outrossim, o abuso de remédios é um problema recorrente em penitenciárias, 

consequência de um ambiente insalubre e de constantes violações de direito, que 

levam ao vício (FONSECA et al., 2017; QUEIROZ, 2015). Assim sendo, também é 

necessário um controle maior da prescrição de medicamentos. 

O contato das mães com a sua família, principalmente com seus filhos, 

também é primordial para se evitar a transcendência da pena e a mitigação das 

                                            
20 A Resolução nº 1/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) dispõe 
acerca de uma proporção mínima de agentes penitenciários e equipe técnica por presos, a fim de 
proporcionar assistência médica, jurídica, psicológica e social (BRASIL, 2009)  
21 “Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, 
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. [...] § 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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relações familiares, uma vez que dificilmente os genitores assumem a guarda dos 

filhos (CIM; IDPC; WOLA, 2016; SÃO PAULO, 2012). Nesse sentido, além da 

substituição da privação de liberdade para gestantes e mães de crianças menores de 

idade demonstrada em seção anterior, é importante que o cumprimento da pena 

ocorra em estabelecimentos próximos do lar, a fim de facilitar o contato familiar (CIM; 

IDPC; WOLA, 2016). 

Além disso, é necessária a garantia de assistência familiar à presa desde o 

momento da sua entrada no sistema prisional, de forma que o procedimento de 

confecção e entrega da carteira de ingresso ao estabelecimento penal seja mais 

célere e seja facilitada a entrega de artigos de higiene pessoal e alimentos pelos 

visitantes (CAMPBELL et al., 2016; MEPCT, 2016). 

Por sua vez, as revistas vexatórias são consideradas degradantes e 

desumanas, o que torna outro empecilho às visitas e viola o princípio da dignidade da 

pessoa humana, previsto na Constituição Federal de 1988 e na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (FONSECA et al., 2017; MEPCT, 2016). Nesse sentido, 

recomenda a Resolução nº 9/2006 do CNPCP que sejam instalados scanners 

corporais ou outros meios necessários para evitar esse tipo de tratamento (MEPCT, 

2016). Relatório do ITTC “Mulheres em prisão: desafios e possibilidades para reduzir 

a prisão provisória no Brasil” também recomenda a instalação de telefones públicos e 

computadores com acesso à internet, a fim de proporcionar uma melhor comunicação 

da presa com a sua família, para que participe mais ativamente do cotidiano e da 

tomada de decisões no âmbito doméstico e, ainda, a facilitação de comunicação com 

defensores e advogados (FONSECA et al., 2017). 

 

3.2.3 Qualificar para ressocializar 

 

Quanto à dificuldade de autonomia da mulher ao final do cumprimento da pena 

tratada no capítulo anterior, observa-se que o sistema carcerário não prepara e nem 

facilita a inserção da mulher no mercado de trabalho, para garantir a sua autonomia e 

evitar a reincidência. 

Dito isso, o trabalho no cárcere é bastante disputado entre as mulheres, 

conforme aponta relatório elaborado pelo ITTC, e as atividades não são 

profissionalizantes (separação de botões, confecção de sacolas e lâmpadas, serviços 

que correspondem a estereótipos de gênero etc.) (FONSECA et al., 2017). Nesse 
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sentido, é necessária uma reformulação do art. 28, §2º, da Lei de Execução Penal22 

para que as atividades laborais das presas sejam amparadas pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (Ibidem) 

Além disso, essa reformulação deve vir com a adoção de programas de 

capacitação técnica e estudo, em horários que sejam compatíveis com o trabalho, 

voltados para uma reinserção laboral que não reforce paradigmas de gênero (CIM; 

IDPC; WOLA, 2016; Ibidem): 

 

É necessária a ampliação de vagas desde a alfabetização até o ensino médio, 
e também de cursos preparatórios para vestibulares e cursos 
profissionalizantes. Para as mulheres que prestem a prova do ENEM e forem 
aprovadas, é urgente a concessão de liberdade para que possam cursar a 
graduação (Ibidem, p. 228). 

 

Outrossim, é imprescindível a erradicação de restrições à contratação a partir 

de análise de antecedentes criminais tanto pelos empregadores privados quanto pelo 

Estado (CIM; IDPC; WOLA, 2016). Em razão desta ser uma prerrogativa de difícil 

implementação, o guia “Mulheres, políticas de drogas e encarceramento” recomendou 

algumas formas para a sua realização. A primeira delas começaria no processo de 

seleção, quando, no momento da entrevista, o surgimento da pergunta sobre 

antecedentes ocorreria apenas se uma condenação anterior tivesse efeitos diretos no 

cumprimento dos requisitos para o trabalho, feita somente no final do processo. Acaso 

o antecedente seja motivo para rejeição, a candidata tem o direito de receber uma 

explicação clara acerca da influência dos seus antecedentes na capacidade laboral, 

bem como o direito de apelar da decisão a um órgão independente (Ibidem). Cabe, 

ainda, um estudo sobre a relação entre análise dos antecedentes criminais para a 

contratação e os possíveis efeitos causados a grupos étnicos e de gênero, a ser feito 

por entidades competentes (Ibidem). 

 

 

 

 

                                            
22 “Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 
finalidade educativa e produtiva. [...] § 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. (BRASIL, 1984) 
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3.2.4 A informação na promoção de mudanças 

 

A ausência de informações é um dos empecilhos mais graves na formulação 

de políticas eficientes sob a ótica de gênero e de direitos humanos, as quais enfrentam 

dificuldades de serem reunidas da seguinte forma (CIM; IDPC; WOLA, 2016): 

 

1. A primeira é a opacidade que caracteriza os espaços penitenciários e as 
dinâmicas de vida intramuros. Os sistemas de informação sobre a situação 
carcerária costumam ser incompletos, pouco confiáveis, fragmentados e, em 
muitos países, nem todas as jurisdições estão unificadas, o que impede de 
fazer uma análise de âmbito nacional. A dificuldade aumenta quando se 
procura compilar os dados de toda a região. 
2. A segunda restrição é a falta de perspectiva de gênero nos dados 
penitenciários, elemento constante em todo o hemisfério. Não há sistemas de 
informação com um enfoque de gênero. É necessário dispor de informação, 
por exemplo, sobre a presença de gestantes e de crianças nas prisões de 
mulheres e os serviços de saúde associados dos quais dispõem as mulheres, 
para mencionar apenas alguns. 
3. Em terceiro lugar, em alguns países as leis de drogas não diferenciam entre 
os diversos tipos de delitos de drogas, havendo referência única a “infração 
à lei de drogas”, os quais são simplesmente computados em uma mesma 
rubrica, ou tipo penal. [...] O fato de situações tão diferentes serem registradas 
nas estatísticas criminais e penitenciárias sob uma única categoria impede a 
descrição cabal da população privada de liberdade por delitos de drogas e 
dificulta a análise do funcionamento do sistema penal (Ibidem, p. 39-40). 

  

Dessa forma, a coleta de dados é importante na identificação de problemas, 

na elaboração de políticas públicas e na identificação de possíveis soluções (Ibidem). 

Nesse sentido, é fundamental a divulgação de dados oficiais dos sistemas 

penitenciários estaduais na internet, promovendo análises periódicas e estatísticas, a 

fim de identificar demandas regionais, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 

nº 12.527/2011) (CAMPBELL et al, 2017; MEPCT, 2016). Dentro os indicadores 

recomendados a serem compilados estão o número de pessoas presas, a população 

penitenciária feminina, a população acusada de delitos de drogas, discriminada por 

sexo, bem como os tipos de delitos e sentenças, a condição jurídica, o número de 

centros penitenciários, o número de crianças que vivem com a mãe (ou pai) na prisão, 

o número de filhos de mulheres encarceradas que vivem fora da prisão, o número de 

pessoas que recebem visita e a sua frequência, a medição da distância entre os 

centros de reclusão e o domicílio das pessoas detidas, indicadores de saúde, dados 

sobre uso problemático de substâncias psicoativas e acesso ao tratamento e a 

serviços de redução de danos na prisão (CIM; IDPC; WOLA, 2016). 



67 

 

 

 

Ressalte-se que essas estatísticas, além das expostas acima, devem 

discriminar o sexo, a quantidade de pessoas que solicitam medidas alternativas à 

privação de liberdade, o número de pessoas beneficiadas e negadas, especificando o 

sexo e as razões para a negação (Ibidem). 

Além disso, são necessárias novas abordagens que permitam dimensionar o 

sucesso ou o fracasso das políticas implementadas, a fim de proporcionar novas 

formas de intervenção (Ibidem). 

Ressalte-se, ainda, a importância da facilitação ao acesso a resoluções, leis, 

recomendações, normas e outros dispositivos relacionados aos direitos da mulher 

presa em sites de órgãos do Poder Executivo (MEPCT, 2016) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo deste trabalho foram expostas, sob a ótica da Criminologia Crítica 

Feminista, as causas que culminaram no encarceramento em massa de mulheres, as 

quais vivem não só em privação de liberdade, mas também em privação de direitos, 

agravados pela condição de gênero. Além do que, o presente não só se ateve ao 

reconhecimento das demandas femininas no sistema penal, como também fez 

proposições de mudanças na legislação, em políticas públicas e na estrutura do 

Judiciário. 

Nessa linha, evidenciou-se que as ciências penais estiveram fundamentadas 

em bases androcêntricas até os anos 1980, bem como os discursos criminológicos 

evidenciaram preceitos patriarcais, visando ao controle social formal do corpo da 

mulher. Isso porque se estabeleceram diferenças atribuídas ao gênero, nas quais às 

mulheres, ao contrário dos homens, seriam atribuídos padrões relacionados à pureza 

e à passividade, de forma que só seriam reconhecidas como vítimas. 

Em contrapartida, a atribuição de estereótipos femininos tornou o Direito uma 

forma de controle social formal e, por conseguinte, estabeleceu padrões de 

delinquência às mulheres que não se encaixavam as suas atribuições típicas do 

espaço privado, bem como selecionou aquelas que se adequavam à categoria de 

vítima. Sendo assim, a história do Direito Penal e da Criminologia retratam a 

legitimação de violações, as quais só foram percebidas e estudadas a partir do final 

do século XX. 

Nessa esteira, ao se fazer um recorte de gênero nas ciências criminais é 

possível inferir sobre a situação atual das mulheres privadas de liberdade. Observa-

se que, proporcionalmente, a população carcerária feminina aumentou mais do que a 

masculina na última década. Ressalte-se que esse sistema carcerário é composto, 

predominantemente, de negras com baixa escolaridade, o que ilustra uma herança 

escravocrata responsável pela marginalização e pela desigualdade de oportunidades 

enfrentada pela mulher negra. 

Consequentemente, a partir da intensificação do fenômeno da feminização da 

pobreza, que se deu nos anos 1990 na América Latina como reflexo da insurgência 

do neoliberalismo, a mulher passou a assumir a chefia do lar, cumulada com o 

desempenho de tarefas domésticas, ao mesmo tempo em que as taxas de 
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desemprego cresciam. Isso acarretou na dificuldade de inserção laboral feminina e, 

portanto, no aumento da busca pelo mercado de trabalho informal ou até ilegal, o que 

colocou a mulher em uma condição vulnerável em relação à pobreza. 

Diante disso, essa vulnerabilidade também levou ao aumento do 

encarceramento e está relacionada tanto à posição ocupada pela mulher no tráfico 

quanto aos estigmas de gênero. Conclui-se patriarcado existe inclusive nas relações 

hierárquicas do tráfico de drogas, crime responsável pela maioria das prisões 

mulheres no país, uma vez que são colocadas em posições inferiores e são facilmente 

“descartáveis”, somada à seletividade penal. 

A partir disso, buscou-se analisar as violações de direitos das mulheres na 

realidade do cárcere que demonstram resultados de vulnerabilidades sociais, 

econômicas e raciais e apresentam um incremento punitivo em razão de gênero. 

Dessa forma, suas demandas destacam-se daquelas presentes no sistema penal 

geral, uma vez que as individualidades femininas são desprezadas.  

Observa-se, também, que diretrizes traçadas por tratados e convenções 

internacionais influenciaram na elaboração de normas e políticas públicas, bem como 

de jurisprudência relevante acerca dos direitos das mulheres em privação de 

liberdade, mas isso ainda não se demonstrou suficiente na garantia de condições 

ideais para mulheres nessa situação. 

Por conseguinte, constata-se que as disparidades de gênero são expostas na 

medida que são poucos os estabelecimentos prisionais femininos que dispõem de 

espaços reservados às visitas íntimas, bem como a obtenção desse direito é um tanto 

burocrática.  

Outrossim, embora a criação dos filhos seja uma tarefa atribuída à mulher 

pela sociedade, a maioria das prisões não conta com espaços destinados ao exercício 

da maternidade, tais como creches e berçários, e desconsidera-se a proximidade do 

local de privação de liberdade com a residência da família, o que demonstra um 

paradoxo entre a intranscendência da pena e a carência afetiva. Por sua vez, 

mulheres grávidas não têm o amparo necessário, visto que as suas celas não se 

reputam adequadas, tampouco dispõem de atendimento médico apropriado. 

Destaque-se, ainda, a importância da decisão recente do habeas corpus coletivo que 

concedeu a todas as gestantes e mães com filhos de até 12 (doze) anos o direito de 

cumprir a prisão provisória em casa. 
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Ademais, nota-se que o sistema penitenciário não se incumbe de 

ressocializar, na medida que exploram mão de obra barata, mas não qualificam ou 

proporcionam oportunidades para dar autonomia à mulher, o que favorece o ciclo da 

reincidência. 

Por fim, o presente trabalho busca, nas atuações de ONGs, coletivos, 

associações e órgãos do Poder Executivo, exemplos de agentes promotores de 

mudanças, de forma que ficou demonstrada a importância desses atores na garantia 

de direitos, por meio de monitoramentos, implementação de políticas públicas, 

interferências em litígios internacionais, fomento a reformas de políticas e leis, dentre 

outros. 

Além do que, a partir de recomendações elaboradas por meio de relatórios 

que fazem apontamentos sobre a realidade do cárcere e a política de guerra às drogas 

no país, foi possível concluir que existem mudanças a serem implementadas com 

vistas a garantir um mínimo de dignidade às mulheres em privação de liberdade. 

Nesse sentido, conclui-se que alguns dos possíveis caminhos a serem 

trilhados para a garantia de direitos a implementação de alternativas à prisão 

provisória, uma vez que a maioria das mulheres encarceradas está nessa situação e 

não cometeu crimes com o uso de violência. Tal medida reduziria os danos da prisão. 

Outrossim, as audiências de custódia são importante instrumento na ponderação, pelo 

juiz, de cada caso de prisão em flagrante. 

Além disso, infere-se que o tratamento dado a pequenos delitos relacionados 

às drogas e ao uso merecem tratamentos diferenciados, como a possibilidade de 

audiências de conciliação e mediação, programas de encaminhamento não 

obrigatórios para dependentes e uma mudança na própria Lei de Drogas. 

Cabe, ainda, a fiscalização das polícias por órgãos externos, a fim de coibir a 

violência policial, bem como capacitá-las para evitar o uso abusivo da força física e 

psicológica. 

Políticas para que melhores as condições de saúde sejam garantidas, 

principalmente das mulheres grávidas, necessitam ser implementadas, bem como 

deve ser facilitado o convívio e as relações familiares. Ressalte-se, ainda, a 

necessidade de ações voltadas à autonomia financeira feminina. 

Conclui-se, finalmente, que a reunião de dados é fundamental para a 

formulação de políticas eficazes na garantia dos direitos das mulheres em privação 

de liberdade, a fim de traçar um panorama das suas realidades e das suas demandas. 
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Por tudo isso, deseja-se que esse trabalho contribua minimamente para o 

reconhecimento das demandas e para a ampliação dos direitos das mulheres 

encarceradas no Brasil. A partir do que foi exposto, foi possível demonstrar que a 

invisibilidade da mulher presa se dá em razão do reflexo das desigualdades de gênero 

até nas ciências criminais, o que, combinado com uma política repressiva que atinge 

pessoas vulneráveis, especialmente mulheres negras de baixa escolaridade, resulta 

em um sistema de violações que condena para além da pena. Por outro lado, ao expor 

um pouco da luta por direitos e possíveis implementações, pode-se concluir que ainda 

existe uma longa caminhada na garantia de direitos, mas se não fosse pela luta, nada 

mudaria.  
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