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RESUMO 

Introdução: A motivação para o estudo surgiu a partir da apresentação do trabalho de uma 

disciplina presente no currículo do curso de graduação em Enfermagem, cujo tema abordava a 

saúde mental de mulheres prisioneiras. O questionamento surgiu por ainda restarem dúvidas 

acerca do tema e, especialmente, ao notar que poucos artigos científicos se aprofundaram 

sobre esse conteúdo, considerando que essa é uma população em ascensão. A escolha do tema 

se deu especialmente por se tratar de uma população vulnerável, não somente pelo fato de 

serem prisioneiras, mas também pelo fato de serem mulheres e, muitas vezes, periféricas e 

mães. Ao considerar que essa é uma população frequentemente invisibilizada, julgada e 

afastada pela sociedade, além de todo o contexto que envolve a privação da liberdade e o 

afastamento social e familiar, entende-se que os impactos psicossociais podem, muito 

possivelmente, ser negativos e acarretar em transtornos psíquicos. Objetivo: identificar de 

que forma os determinantes de saúde mental são expressos nas produções verbais e artísticas 

dessas mulheres. Fundamentação teórica: é pautada nos referenciais sobre transtornos 

mentais comuns, direito à saúde da população carcerária feminina e no impacto da 

vulnerabilidade de gênero associado à racialização da punição no contexto da privação de 

liberdade. Metodologia: realizou-se um estudo de método artesanal, com abordagem do tipo 

qualitativa. Esta abordagem foi selecionada por ter como principal fonte a questão social e por 

se aplicar não somente à área biológica, como também à sociológica. Para a produção dos 

dados, foram realizadas perguntas centrais, que foram respondidas no conteúdo exposto em 

cada fonte apresentada. A análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo do tipo 

temática. O cenário escolhido para o estudo foi o ambiente virtual google, google acadêmico e 

livros não acadêmicos escritos por exploradores da área. Os critérios de inclusão foram: 

utilização de produções verbais e artísticas realizadas por mulheres privadas de liberdade ou 

pesquisadores da área; que estas produções fossem de consulta pública e livre acesso; 

utilização de termos-chave para um maior alcance e especificação das fontes. Resultados: a 

partir dos dados coletados, notou-se que o contexto da privação de liberdade, por si só, já 

apresenta fatores adversos para a saúde mental. Quando associado ao rompimento de laços, 

abandono social e familiar, retirada de direitos, exposição a condições insalubres e 

humilhantes e à constante punição e culpabilização de mulheres – que se faz presente dentro e 

fora das grades –, esses fatores se intensificam, muitas vezes acarretando no desenvolvimento 

ou agravamento de transtornos psíquicos. Conclusão: infere-se que há uma extrema 

necessidade de haver acompanhamento psicossocial para essas mulheres e de buscar medidas 

que auxiliem a minimizar os aspectos prejudiciais à saúde mental, além de considerar que 

medidas alternativas, dentre elas as atividades de produções artísticas, podem contribuir em 

ambos os aspectos. No entanto, também é conhecido o desinteresse do Estado, do poder 

judiciário e de grande parte dos agentes do sistema penal em utilizá-las, já que evidentemente 

a finalidade é punir e não reeducar. 

Palavras-chave: mulheres; saúde mental; privação de liberdade; vulnerabilidade de gênero. 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

ABSTRACT  

Introduction: The motivation for the review came after the presentation of an assignment 

from a subject that belonged to the graduation's grade of Nursing School, about mental health 

of imprisoned women. The questioning emerged after doubts remained about the subject and 

especially when noticing that few papers deepened about this content, considering it is a 

population in ascension. The choice was made specially because it is a vulnerable population, 

not only because they are prisoners, but also for being women and, at times, peripheral and 

mothers. When considering it is a population frequently invisible, judged and excluded from 

the society, beyond the whole context that involves deprivation of liberty and social and 

familiar withdrawal, it is understood that social impacts can, very possibly, be negative and 

result in mental disorders. Objective: identify how mental health determinants are expressed 

in the verbal and artistic productions from those women. Theoretical reasoning: ruled by 

referentials about common mental disorders, right to health of the female prison population 

and the impact of gender vulnerability associated to racialization of punishment in the context 

of deprivation of liberty. Methodology: the present study has used an artesanal method, with 

a qualitative approach. That approach was selected for addressing the social issues and 

because it has a biological and sociological application. For data production, central questions 

were made, answered in the exposed content at the introduced sources. Data analysis was 

made through thematic content analysis. The chosen scenario was the virtual environment 

Google, Scholar Google and non-academic books written by area explorers. Inclusion criteria: 

verbal and artistic productions made by women deprived of their liberty or area explorers; that 

these productions had public consultation and were freely accessible; use of keywords for a 

greater reach. Results: from the collected data, it's understandable that deprivation of liberty, 

by itself, has adverse factors for mental health. When associated with breaking ties, social and 

familiar abandonment, withdrawal of rights, exposure to unsanitary and humiliating 

conditions and constant blaming and punishment of women – present inside and outside the 

jail –, these factors intensify, oftentimes resulting in development or worsening of psychic 

disorders. Conclusion: it's understandable that there is a need for psychosocial attendance for 

these women and search for means that help minimize harmful aspects for mental health, 

besides considering that alternative ways, including artistic activities, can contribute in both 

aspects. However, it's known the State, judicial power and a large part of the penal system’s 

agents disinterest in using them, since the intention is to punish and not reeducate.    

Keywords: women; mental health; deprivation of liberty; gender vulnerability.  
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho versa sobre a saúde mental de mulheres encarceradas, 

considerando que este é um público vulnerável, tanto por se tratar de mulheres, que durante 

muito tempo foram privadas de direitos, como por se tratar de mulheres prisioneiras. Além de 

ser um assunto pouco abordado durante o percurso acadêmico na formação do enfermeiro, 

também é um tema pouco abordado em pesquisas científicas como um todo e na sociedade.  

O direito à saúde, segundo a Declaração dos Direitos Humanos lançada pela ONU em 

1948, é descrito como uma forma de melhorar o padrão de vida da sociedade e, portanto, é 

considerado como um instrumento de acesso à cidadania. Entretanto, apesar de assegurar 

direitos econômicos, sociais e culturais ao homem desde que foi criado, os direitos das 

mulheres só passaram a ser tratados como direitos humanos na década de 90. Antes disso, elas 

eram marginalizadas e tratadas como inferiores ou submissas. Muito dessa mudança se deve 

aos movimentos feministas, que passaram a questionar a hierarquia do sexo masculino sobre o 

feminino e, assim, a lutar pela igualdade entre eles (ROCHA et al., 2013).    

No ano de 1984, foi criado o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), que garantia a saúde como um direito social e como um dever do Estado. Entre os 

principais objetivos deste programa, estão a promoção de melhores condições de vida e saúde 

das mulheres brasileiras, contribuição para a redução da mortalidade feminina – 

especialmente por causas evitáveis – e a ampliação, qualificação e humanização da atenção. 

Com o passar dos anos, foram incluídas novas ações, como de educação, prevenção, 

diagnóstico e tratamento e também garantindo assistência ginecológica, obstétrica, 

oncológica, entre outras necessidades identificadas para esse público. Entretanto, ainda há um 

longo caminho a ser percorrido, considerando que as mulheres foram negligenciadas por 

décadas (ROCHA et al., 2013).  

Essa negligência se reflete em diversos aspectos que ainda perpetuam na sociedade, e 

nisso se inclui a questão prisional. A população carcerária é crescente em todo o mundo e isso 

pode estar ligado a diversos fatores, como por exemplo após a instauração da Lei de Drogas, 

em 23 agosto de 2006. Este corresponde a um projeto que proíbe a produção e o consumo de 

substâncias psicotrópicas em todo o território nacional e, atualmente, é responsável por mais 

da metade das condenações nas penitenciárias femininas, segundo o Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias (INFOPEN) de 2019.  

[LGMP1] Comentário: Flor, dá uma 
olhada nas normas sobre como iniciar 
cada capítulo. Precisa dar um número 
específico de enter ao invés de iniciar 
na primeira linha da página inicial do 
parágrafo. E também usar em negrito 
e sem sublinhado. E o subcapítulo 
também não tem sublinhada e não 
tem negrito (1.1, 1.2 etc). Veja se tem 
mais algum detalhe dessa norma de 
formatação do nome dos capítulos e 
sub-capítulos.  
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Sabe-se que as condições de confinamento costumam ser precárias e por muitas vezes 

impossibilitam o acesso à saúde, o que traz à tona uma questão de saúde pública. Apesar de 

haver uma Constituição Federal que prevê a saúde como direito universal, o debate a respeito 

da garantia de direitos humanos ainda encontra uma escassez expressiva e isso ocorre não 

somente na saúde, como também em diversos outros aspectos, considerando que essa é uma 

população ignorada pela sociedade. Dessa maneira, é possível e necessário pautar os 

determinantes de saúde mental, que se relacionam com questões que afetam de forma ainda 

mais potente as populações vulneráveis e se associam a temas como desemprego, gênero e 

exclusão social (ALVES E RODRIGUES, 2010). 

À vista disso, confirma-se que a certeza de que a sociedade não deseja conviver com 

pessoas encarceradas, associada aos efeitos da privação de liberdade propriamente dita, pode 

impactar negativamente nos fatores psicossociais, os quais podem se relacionar com o 

surgimento de transtornos psíquicos (PACHECO et al., 2016).   

 

1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO  

O tema foi escolhido após a apresentação de um trabalho de uma disciplina presente 

no currículo do curso de graduação em Enfermagem, onde o grupo deveria falar sobre a saúde 

mental de mulheres prisioneiras. No entanto, pouco se encontrou sobre o assunto e isso 

despertou o interesse desse estudo, pois mesmo após a leitura de artigos, ainda restaram 

questionamentos e também o desejo de buscar mais informações sobre, considerando que é 

uma população em ascendência e que é necessário compreender de que forma o enfermeiro 

pode atuar nesse contexto.  

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA  

Diante do que foi exposto, considerando a vulnerabilidade da mulher e o fato de ser 

uma população negligenciada, pressupõe-se que parte desse público possa apresentar saúde 

mental comprometida. Sendo assim, questionou-se, portanto:  

- Como os determinantes de saúde mental são expressos nas produções verbais e 

artísticas de mulheres privadas de liberdade?  

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO  
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- Os determinantes sociais relacionados à saúde mental de mulheres privadas de 

liberdade.  

 

1.4 OBJETIVO  

Para responder à questão norteadora supracitada, traçou-se o seguinte objetivo de 

pesquisa: identificar de que forma os determinantes de saúde mental são expressos nas 

produções verbais e artísticas de mulheres privadas de liberdade e como eles se relacionam 

com a vulnerabilidade de gênero, racialização da punição e aos direitos da população 

carcerária feminina.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 DIREITO À SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA  

Os direitos das mulheres e o empoderamento feminino foram conquistados após 

longos anos de submissão e décadas de luta. Com isso, a mulher adquire um maior destaque 

na sociedade, se diferenciando de gerações anteriores, construindo novas formas de pensar e 

viver e, então, ocupando novos lugares, antes ocupados apenas por homens. No entanto, todas 

essas transformações também tiveram pontos negativos, como o aumento do número de 

mulheres na criminalidade.   

De acordo com o INFOPEN, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do 

mundo. O perfil dessa população é um reflexo da realidade histórica e cultural do país, tendo 

por influência questões de gênero, classe social, escolaridade e raça. Apesar do gênero 

masculino se destacar, sendo responsável por 74% das unidades prisionais, o crescimento da 

população carcerária feminina é alarmante, correspondendo a 7% da população. 17% das 

unidades são caracterizadas mistas, podendo comportar alas/celas específicas para o público 

feminino dentro de um estabelecimento masculino (BRASIL, 2017; BATISTA et al., 2019).  

O décimo artigo da lei 7.210 de 11 de julho de 1984 descreve que a assistência ao 

preso e ao internado é um dever do Estado e tem como objetivo prevenção ao crime e sua 

reinserção na sociedade. Essa lei também descreve que a saúde é de caráter preventivo e 

curativo e deve compreender tratamento médico, farmacêutico e odontológico, garantindo que 

a assistência deverá ser prestada mesmo que o estabelecimento penal não esteja 

suficientemente aparelhado para prover assistência médica (BRASIL, 1984).  

No ano de 2014 foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), após ser constatado o esgotamento do 

modelo utilizado no Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP), que existia 

desde 2004. Esse programa tem como objetivo garantir o acesso da população carcerária ao 

cuidado integral no SUS e compreende cinco modalidades de equipe, que serão definidas 

através do número de pessoas custodiadas e do perfil epidemiológico. As equipes são sempre 

compostas por enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, cirurgiões-dentistas e técnicos 

de saúde bucal. Além desses profissionais, também pode haver a presença de terapeuta 

ocupacional, psicólogo, assistente social, nutricionista ou fisioterapeuta, de acordo com as 
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necessidades de cada equipe. No entanto, o profissional que tem contato mais próximo com o 

paciente é o enfermeiro, sendo responsável pelo acolhimento, prestação de cuidados e 

acompanhamento frequente, a fim de articular ações de educação e promoção da saúde 

(BRASIL, 2014; COFEN, 2011).   

A lei federal, em conjunto com o programa de atenção, garante aos apenados o direito 

de usufruir dos mais elevados padrões de assistência, a fim de preservar os demais direitos 

humanos inerentes à sua cidadania. Nesse contexto, a enfermagem deve proporcionar conforto 

e ajudar a minimizar iniciativas que estimulem a discriminação e o preconceito, sempre 

respeitando princípios éticos e legais, o que contribui para o resgate da condição de vida 

dessas pessoas (SOUZA, 2008).  

Apesar de haver interesse e esforço das equipes para promover a saúde e prevenir 

agravos, o ambiente prisional é considerado um importante caso de ameaça à saúde pública 

devido ao seu ambiente insalubre, com baixas condições de alimentação e diferentes fontes de 

estresse, além do alto número de detentas, o que dificulta de diversas formas a ação da equipe 

de saúde. Para os profissionais, o que se mostra mais frequente é a realização de ações de 

cuidado baseadas nas queixas clínicas apresentadas pelas pacientes, com um potencial 

curativo. Outro ponto que influencia na prestação de cuidados é o preconceito, que causa 

distanciamento da equipe devido a questões como insegurança, medo e estigmatização 

(BATISTA et al., 2019).    

Neste cenário, o enfermeiro é o responsável por desenvolver campanhas de vacinação, 

orientar sobre infecções sexualmente transmissíveis, auxiliar no planejamento familiar, 

distribuir preservativos, coletar exames e promover campanhas educativas sobre doenças de 

maior incidência nesses locais, além de realizar consultas de enfermagem e o planejamento de 

políticas de prevenção e controle da promoção à saúde. No entanto, a associação entre a teoria 

descrita pelas políticas públicas e a prática se torna extremamente complicada, considerando 

que as condições oferecidas são precárias, impossibilitando, portanto, o cuidado integral e o 

direito à saúde (COFEN, 2011; BATISTA et al., 2019).    

  

2.2 O IMPACTO DA VULNERABILIDADE DE GÊNERO ASSOCIADO À 

RACIALIZAÇÃO DA PUNIÇÃO NO CONTEXTO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE  

 

Não é possível debater o encarceramento e a política sobre drogas sem debater o 

racismo. Historicamente existe uma desumanização de corpos colonizados, que abre 
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precedentes para a violação e o cerceamento de direitos. A invisibilidade desta discussão 

esconde uma realidade segregacionista e discriminatória de um grupo específico que, há 

centenas de anos, vem resistindo. Com o advento do capitalismo, essa realidade se mostra 

ainda mais evidente, especialmente pelo acirramento de problemas sociais e pelo antagonismo 

de classes e raças específicas (SOUSA et al., 2017).  

A formação da nação brasileira iniciou-se com a exclusão e vulnerabilização de corpos 

pretos: a princípio, através da escravização e exploração desta população; em seguida, o 

abandono após a escravidão e, atualmente, pela exclusão social. Desde a época da colonização 

o negro é visto como produtor de riqueza, sem ter acesso ou direito de usufruí-la. Esse modo 

de produção é o principal responsável pela segregação em diversos aspectos, como lazer, 

cultura, trabalho, moradia e saneamento básico (SOUSA et al., 2017).  

Todo esse contexto traz consigo um histórico discriminatório que deixa evidente a 

racialização da punição. A lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, instituiu o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, com a intenção de repreender a produção e o 

tráfico. O Artigo 2º dispõe que: “ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, 

bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais 

possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou 

regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre 

Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-

religioso”. Trata-se de um projeto proibicionista, que criminaliza a produção e o consumo. 

Essa criminalização traz consigo um fomento para a guerra contra as drogas, que mais 

demonstra uma tentativa de controle civilizatório do que uma forma de reabilitação ou 

preocupação com o bem-estar e a saúde dos usuários. É um projeto colonial que, além de não 

solucionar o real problema, coloca o governo contra a população e gera encarceramento em 

massa (BRASIL, 2006; SEMINÁRIO MULHERES E LIBERDADE, 2019).  

Segundo o INFOPEN, a população total penitenciária é de 752.277 presos, sendo 

37.139 mulheres e 715.138 homens, o que corresponde a 4,94% e 95,06%, respectivamente. 

As condenações por crimes relacionados a drogas correspondem a 27% entre a população 

total e, entre mulheres, configuram 46%. É possível observar que existe uma grande 

seletividade penal entre a população carcerária brasileira. A exemplo da feminina, 62% do 

público é composto por mulheres negras, 66% não possuem ensino médio completo, 45% 

delas ainda não possuem condenação e apenas 22% não têm filhos. Esse é um importante 

retrato da vulnerabilidade da mulher em meio a este cenário (INFOPEN, 2019).  
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É estatístico que mulheres são mais expostas a problemas socioambientais e, quanto 

menor o poder aquisitivo, maior a fragilidade e a exposição em meio a este tipo de situação. A 

questão do gênero revela uma realidade histórica na qual a violação de direitos, a 

desigualdade e a injustiça são frequentes e vistas nos mais diversos aspectos, como familiares 

e domésticos, psicológicos, físicos, econômicos e sociais. Essa realidade foi e continua sendo 

imposta desde o início da vida, através de atitudes, falas e vivências: o gênero feminino se 

resumindo à figura materna e subordinada enquanto o masculino é visto como provedor e 

sinônimo de força. Isso reflete diretamente no cotidiano e nos mais diversos ambientes. Na 

questão da privação de liberdade não é diferente: enquanto a maioria dos homens recebe 

visitas com frequência, mulheres são abandonadas à própria sorte como forma de punição, 

como se o aprisionamento não fosse punição suficiente (SEMINÁRIO MULHERES E 

LIBERDADE, 2019).  

Além dessa questão, outro ponto fragiliza ainda mais o gênero feminino: a falta de 

estrutura. O fato de mais da metade dos presídios não contarem com módulos de saúde 

impede a realização de exames periódicos, ginecológicos e o pré-natal, fazendo com que se 

tornem dependentes da liberação do presídio, que nem sempre ocorre. Este cenário transpassa 

um dos vieses de um sistema carcerário racista, classista, machista e heteronormativo, que 

aprisiona muito mais mulheres negras do que brancas; mulheres essas que já carregam 

consigo diversos estigmas e descréditos (SEMINÁRIO MULHERES E LIBERDADE, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

   
 

 

 

 

3 METODOLOGIA  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

Tratou-se de um estudo de método artesanal, com abordagem qualitativa. Este é um 

método que tem como principal fonte a questão social, onde o conhecimento resulta do 

pensamento, questionamento e ação. É um método que se aplica a áreas como a biológica e 

sociológica, porque representa não somente a necessidade de exercer plenamente um trabalho 

ou pesquisa associado ao compromisso ético, como também a importância de aprender com o 

que é criado e, assim, desenvolver ainda mais o que está sendo explorado (PAIS, 2013).  

Sendo assim, considerou-se de extrema importância a utilização de produções 

documentais realizadas pelos próprios sujeitos que sejam de âmbito público como fonte de 

dados.   

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA  

A pesquisa teve como principal cenário o google – em busca de blogs, exposições 

artísticas e vídeos –, google acadêmico e livros não acadêmicos escritos por exploradores 

dessa área, usando o Brasil como recorte geográfico. Dentro do ambiente google, foram 

explorados ambientes virtuais públicos que fossem fontes de informações sobre o tema desta 

pesquisa contendo dados produzidos diretamente pela população estudada, isto é, cenários 

virtuais que trouxessem produções verbais e artísticas de mulheres privadas de liberdade.   

  

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA   

A população-alvo foi de mulheres privadas de liberdade e a pesquisa foi realizada 

através de produções documentais contidas em blogs, exposições artísticas, redes sociais e 

livros.   

Foram estabelecidos critérios de inclusão para a seleção das fontes de dados, sendo 

eles:  

- Produções verbais e artísticas realizadas por mulheres privadas de liberdade ou 

exploradores da área; 

[NM2] Comentário: Ma, havia 
retirado essa parte, mas talvez seja 
importante manter porque muito do 
que colhi é com base em 
pesquisadores. Não sei se talvez seja 
melhor trocar o termo ou algo do 
tipo... Mas se vc achar que fica melhor 
retirando, sem problemas.  

[LGMP3] Comentário: Talvez, ao 
invés de “pesquisadores da área”, 
você pode colocar “exploradores da 
área”. Se preferir, pode manter 
“pesquisadores” 



21 
 

   
 

- Que estas produções fossem de consulta pública e livre acesso;  

- Utilização de termos-chave para um maior alcance e especificação das fontes, como 

antiproibicionismo, mulheres e cárcere. 

 

  

3.4 TÉCNICA DE COLETA E PARA ANÁLISE DE DADOS  

A coleta de dados foi feita através de três perguntas centrais, que foram respondidas 

com base no conteúdo trazido em cada fonte. São elas: “Quais elementos determinantes da 

saúde mental estão presentes nesta produção?”; “Que elementos de silenciamento de si estão 

expostos nesta fonte?”; “Como o tema ´família´ atravessa esta produção?”  

A análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo com produção de 

categorias temáticas. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo tem como função 

desvendá-lo de forma crítica e esta é descrita como um conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico que se encontra em constante aperfeiçoamento. Será feita a análise do conteúdo 

por categoria temática, que Bardin descreve como um método de investigação específico. 

Para a análise das fontes de produção artística, a análise de conteúdo foi do tipo filosófica.  

Quanto à discussão dos dados, foi realizada com base na literatura pertinente, 

relacionada aos temas abordados, que envolvem saúde mental, da mulher, população 

carcerária, feminismo e direitos humanos.   
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4 RESULTADOS  

Após a exploração dos resultados com o emprego da análise de conteúdo, emergiram 5 

categorias temáticas, as quais são apresentadas neste capítulo. 

4.1 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E VERBAIS DE MULHERES PRIVADAS DE 

LIBERDADE NO BRASIL  

O número de mulheres encarceradas no país corresponde ao quinto maior em todo o 

mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China, Rússia e Tailândia. Como já 

mencionado nesta pesquisa, o sistema carcerário brasileiro pode ser descrito como machista, 

classista e racista, além de ser responsável por apropriar-se da liberdade de mulheres que, em 

sua maioria, já são vulneráveis e, assim, tornando-as ainda mais (SEMINÁRIO MULHERES 

E LIBERDADE, 2019; INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA, 2020).  

Além do gênero já representar uma infeliz desvantagem, quando associado à uma raça 

não-branca e a um contexto socioeconômico desfavorável, evidencia uma realidade ainda 

mais injusta. Independentemente do que as leva ao ambiente penal, não há o que torne 

aceitável a exposição a tantas fontes de adoecimento e sofrimento psíquico. A constante 

punição e culpabilização que já as acompanha desde sempre intensifica e reforça o poder do 

patriarcado sobre essas mulheres - que, quando aprisionadas, precisam enfrentar com ainda 

mais voracidade e, talvez, muito menos força, já que frequentemente têm seus direitos 

negados e violados (DOLCE, 2019).  

  

QUADRO 1 

TÍTULO DA PRODUÇÃO TIPO DE PRODUÇÃO  FONTE E DATA 

 

Mulher Encarcerada: 

Pastoral Carcerária 

 

Blog 

Disponível em: 

<https://carceraria.org.br/mu

lher-encarcerada>, acesso 

em 19 fev 2021. 

  Mulheres em Prisão; 

https://carceraria.org.br/mulher-encarcerada
https://carceraria.org.br/mulher-encarcerada
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Mulheres em Prisão Blog Instituto Terra, Trabalho e 

Cidadania. São Paulo, 2021. 

“Sou a prova de que o Brasil 

é racista” 

Entrevista ao blog “Pastoral 

Carcerária” 

OLIVEIRA, B. Q. São 

Paulo, 2018. 

CADEIA: Relatos Sobre 

Mulheres 

Livro DINIZ, D. Rio de Janeiro, 

2016. 

Prisioneiras Livro VARELLA, D. São Paulo, 

2017. 

Prisioneiras: Vida e 

Violência Atrás das Grades 

 

Livro 

SOARES, B. M.; 

ILGENFRITZ, I. Rio de 

Janeiro, 2002. 

 

Duplamente Punidas 

 

Reportagem 

DOLCE, J. Disponível em 

<https://apublica.org/2019/0

4/duplamente-punidas/>, 

acesso em 22 fev. 2019. 

Mulheres Encarceradas: o 

Silêncio que Ensurdece 

Site ORSOMARZO, F. Paraná, 

2019.  

Mesmo que as correntes 

sejam diferentes, somos 

todas prisioneiras 

 

Site 

RAMOS, A.C.B.; 

ORSOMARZO, F. Paraná, 

2017. 

O Encarceramento Feminino 

no Brasil 

 

Site 

Centro de Estudos 

Estratégicos da Fiocruz. 

2019. 

 

A solidão das mulheres na 

cadeia 

 

Vídeo 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/

watch?v=IvFjMTzHjgM>, 

acesso em 01 mar. 2021. 

 

 

As Mulheres e o Cárcere 

 

 

Vídeo 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/

watch?v=cTSgBhSU-

dI&feature=youtu.be>, 

acesso em 18 fev 2021. 

https://apublica.org/2019/04/duplamente-punidas/
https://apublica.org/2019/04/duplamente-punidas/
https://www.youtube.com/watch?v=IvFjMTzHjgM
https://www.youtube.com/watch?v=IvFjMTzHjgM
https://www.youtube.com/watch?v=cTSgBhSU-dI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cTSgBhSU-dI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cTSgBhSU-dI&feature=youtu.be
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Mães do Cárcere, parte 1 

 

 

Vídeo 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/

watch?v=CGlR0Hqsn6k&fe

ature=youtu.be>, acesso em 

18 fev 2021. 

 

Mães do Cárcere, parte 2 

 

Vídeo 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/

watch?v=_j0UTQmLUg4>, 

acesso em 27 fev. 2021 

 

 

 

Mulheres “Mulas’: vítimas 

do tráfico e da lei 

 

 

 

Vídeo 

Instituto Terra, Trabalho e 

Cidadania. 2014. Disponível 

em 

<https://www.youtube.com/

watch?v=Tu8nWgc4F8Q&f

eature=youtu.be>, acesso 

em 19 fev. 2021. 

 

 

Mulheres Presas: conexão 

futura 

 

 

Vídeo 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/

watch?v=A1_u8sGFHzU&f

eature=youtu.be>, acesso 

em 12 fev 2021. 

  

4.2 DETERMINANTES DE SAÚDE MENTAL QUE SE FAZEM PRESENTES NAS 

OBRAS 

QUADRO 2 

TÍTULO DA PRODUÇÃO DETERMINANTES DE SAÚDE 

MENTAL EXPRESSOS NA PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Solidão pelo distanciamento com a família, 

que já ocorre pela privação da liberdade e se 

intensifica pelo preconceito e abandono por 

parte dos próprios familiares. 

Separação das mães com seus filhos, ao 

https://www.youtube.com/watch?v=CGlR0Hqsn6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CGlR0Hqsn6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CGlR0Hqsn6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_j0UTQmLUg4
https://www.youtube.com/watch?v=_j0UTQmLUg4
https://www.youtube.com/watch?v=Tu8nWgc4F8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tu8nWgc4F8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tu8nWgc4F8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A1_u8sGFHzU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A1_u8sGFHzU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A1_u8sGFHzU&feature=youtu.be
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A solidão das mulheres na cadeia serem presas e quando dão à luz na prisão. 

Condições insalubres que contribuem para o 

surgimento ou intensificação de transtornos 

mentais.  

Estigmatização acerca do gênero feminino, 

que dificulta ou muitas vezes impossibilita o 

acesso a oportunidades fora do cárcere, ou 

seja, o acesso à ressocialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Mulheres e o Cárcere 

Violência policial dentro e fora do ambiente 

penal; culpabilização e punição da mulher a 

todo tempo, em diversos aspectos. 

Abandono de companheiros e maridos. 

Rompimento de laços familiares e retirada 

da autonomia com relação à criação de seus 

filhos que, quando nascidos no ambiente 

penal, são retirados de seus colos de forma 

abrupta ao completarem 6 meses de vida, 

variando da hipermaternidade para a 

hipomaternidade em um período de tempo 

curto e tendo que lidar com a separação 

enquanto o corpo ainda produz leite.  

Péssimas condições de higiene em todos os 

lugares e especialmente no berçário, onde 

não há acesso frequente à água; banheiros 

sem descarga e papel higiênico.  

Retirada de direitos sexuais. 

 

 

 

 

 

 

 

Relatos de violência doméstica e sexual em 

diversas fases da vida, antes da prisão.  

As perguntas essenciais no acolhimento às 

presas são: se fazem uso de drogas e se os 

remédios são companhia para dormir. Caso 

a resposta, surpreendentemente, seja ‘não’, 

questionam-se os sentimentos sobre a 
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Cadeia: Relatos sobre Mulheres 

chegada ao presídio. 

“Entrega da criança para outra mãe. Para 

outra vida”: separação entre mães e filhos a 

todo momento, seja ela temporária ou 

eterna.  

Uso frequente e, possivelmente, 

dependência de antidepressivos; “Meu 

psicótico tá atribulado, doutora. Preciso de 

remédio para angústia.” 

Péssimas condições de higiene, insetos e 

roedores por todos os cantos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duplamente Punidas 

Retirada de direitos básicos enquanto 

mulheres e mães; 45% das mulheres 

brasileiras estão presas sem condenação e, 

ainda assim, precisam ficar longe de seus 

filhos - quando os têm -, resultando em 

sofrimento a curto, médio e longo prazo 

tanto para elas, como para eles e seus 

familiares. 

Negligência do sistema judiciário em 

cumprir com a lei, que assegura às presas 

que são mães de crianças até 12 anos o 

direito de exercer prisão domiciliar 

enquanto aguardam julgamento; uma das 

consequências dessa negligência, 

representada na reportagem foi a tentativa 

de suicídio de uma mãe que teve seu recurso 

negado e, atualmente, não tem interesse em 

sair da cela nem para realizar atividades 

como trabalhar e comparecer a cursos.  

No estado de São Paulo, mais de 67% das 

presas poderiam receber prisão domiciliar 

ou liberdade provisória e não conseguiram, 
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o que certamente gera grandes 

consequências para elas e seus filhos. 

 

 

 

 

 

 

Encarceramento feminino no Brasil 

Grande parte das mulheres encarceradas já 

sofreu algum tipo de violência, seja sexual, 

psicológica ou física. 

Cadeias como ambientes universalizados e 

criados para homens, com uma estrutura 

baseada em um entendimento machista e 

patriarcal, que não considera as 

individualidades das mulheres, 

especialmente o fato de serem mães e, 

geralmente, as principais responsáveis pelos 

seus filhos: o encarceramento feminino 

como forma de desestruturação familiar e 

como experiência traumática no que diz 

respeito à gravidez e puerpério no cárcere.  

 

 

 

 

 

 

Mães do Cárcere, partes 1 e 2 

Adoções à revelia: mães e familiares não 

são consultados sobre suas vontades e 

condições de criar ou não seus filhos, tendo 

eles retirados de seus colos e enviados a 

abrigos sem mais nenhuma informação ou 

possibilidade de contato. Todas 

demonstraram forte emoção durante seus 

depoimentos. 

Humilhação durante e após o trabalho de 

parto: as mulheres são algemadas.  

Pedidos de ajuda por parte das presas para 

tratamento pelo uso de drogas negados.  

 

 

 

Mesmo que as correntes sejam diferentes, 

somos todas prisioneiras 

Humilhação e condições insalubres antes, 

durante e após o parto: mulher é enviada à 

solitária no fim da gestação, tem bolsa 

rompida e dá à luz sozinha, dentro de uma 

cela escura e suja. Ao ser retirada com seu 
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filho em seus braços e o cordão umbilical 

ainda ligado a ela, consegue atendimento 

médico e, ao fim, retorna ao isolamento e 

tem seu filho enviado a um abrigo.  

 

 

 

 

 

 

Mulher Encarcerada: Pastoral Carcerária 

Publicação em blog da Pastoral Carcerária, 

expondo violações de direitos que 

contribuem para o sofrimento psíquico, 

como: separação abrupta de mães com seus 

filhos gerando adoções à revelia e abandono 

familiar e social, além de humilhações 

frequentes no ambiente prisional. 

Desigualdades e opressões de gênero em 

meio a um cenário punitivista, contribuindo 

para a precarização das condições de 

sobrevivência das mulheres privadas de 

liberdade. 

“A luta antipunitivista também é uma luta 

contra as opressões de gênero.” 

 

 

 

 

Mulheres Encarceradas: o Silêncio que 

ensurdece 

“O óbvio continua sendo julgado. E 

transformado em lei. E não cumprido.”: 

encarceramento como forma de segregação 

social e retirada de direitos para populações 

mais vulneráveis, enquanto os direitos das 

classes mais altas seguem sendo 

assegurados, a exemplo da ex primeira-

dama do estado do Rio de Janeiro, que teve 

sua prisão domiciliar concedida, enquanto 

outras milhares de mães não podem gozar 

do mesmo direito.  

 

 

 

 

Os maiores indicadores de saúde mental se 

fizeram presentes nos depoimentos do blog. 

A seguir, serão apresentadas falas de 

diferentes mulheres privadas de liberdade: 
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Mulheres em Prisão 

“A cadeia não reeduca ninguém, ela revolta. 

(...) A gente vive abandonada.” 

“(...) Eles estão ressocializando a gente aqui 

de que maneira? Deixando a gente sem ver 

nossos filhos? Sem ver nossos maridos, sem 

nossa visita?”  

“Quando eu cheguei era muita tristeza e 

medo.”, jovem que ficou sem ver ou receber 

notícias da família por 15 dias. 

“Sinto que estou morrendo aqui dentro. 

Você pede médico, não tem; pede remédio, 

não tem”, idosa em tratamento de câncer e 

que teve tuberculose dentro da prisão. 

“Dizem que no Brasil não tem pena de 

morte, mas eu estou sendo sentenciada a 

uma.”, mulher em tratamento médico desde 

2013, que aguarda uma cirurgia sem 

previsão de ocorrer. 

A partir dos depoimentos, observa-se que 

não basta ser punidas com a retirada da 

liberdade e direitos, essas mulheres também 

precisam lidar com abandono por parte do 

governo e com a falta de recursos básicos, 

além da separação física e restrição de 

contato com seus familiares, contribuindo 

ainda mais para o sofrimento psíquico. 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento feito pelo ITTC mostra que 

muitas mulheres passavam por tratamento 

médico relacionado à saúde mental antes de 

serem presas. Quando se encontram em um 

ambiente insalubre como a maior parte das 

penitenciárias, sem receber o 

acompanhamento necessário e sem acesso 



30 
 

   
 

 

 

Mulheres Presas: Conexão Futura 

aos medicamentos corretos, suas situações 

se agravam.  

Mais da metade das mulheres que saem do 

ambiente prisional relatam terem passado a 

sofrer de algum transtorno adquirido neste 

ambiente; além disso, quando saem, 

encontram um conjunto de dificuldades – 

geralmente motivado pela estigmatização 

sobre o gênero feminino, já que a 

culpabilização em cima delas é sempre 

maior do que com relação aos homens – que 

contribuem para que esta questão se acentue 

ainda mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisioneiras 

Relatos de violência doméstica, sexual e 

trabalho infantil antes de serem presas.  

Violência e humilhação dentro do ambiente 

prisional: “humilhação só serve para deixar 

a gente mais revoltada. Saí pior do que 

entrei.”  

Abandono familiar e social muitas vezes 

justificado pelo machismo estrutural: em 

cadeias femininas o número de visitas é 

incomparavelmente menor que em 

masculinas. 

Abandono de companheiros, namorados 

e/ou maridos que são a motivação para que 

algumas – muitas – mulheres estejam 

privadas de liberdade.  

Filhos: ressentimento pela ausência, dor por 

não os ver crescer e medo de que sofram 

maus tratos e/ou sigam o caminho do crime. 

Retirada do filho do colo da mãe ainda com 

leite nos seios; “Só não me suicido porque 
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tenho esperança de recuperar minha filha 

quando sair.” 

Abstinência: “a vida se torna um fardo 

difícil de carregar.” 

Dificuldade de acesso a trabalho fora do 

ambiente prisional e estigmatização após 

serem libertadas, fazendo com que muitas 

permaneçam ou retornem ao crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisioneiras: Vida e Violência Atrás das 

Grades 

Ambientes precários, escuros, pouco 

arejados, úmidos e propensos à infestação 

de insetos e roedores, que muitas vezes 

atacam as internas. 

Relatos de abuso de poder e autoritarismo 

por parte dos agentes do Sistema prisional, 

incluindo violência psicológica, maus tratos 

e espancamentos, além de ameaças em caso 

de denúncia ou oposição à direção do 

presídio. 

A transferência arbitrária da psicóloga de 

uma das instituições prisionais para outra 

unidade – por discordar da gestão que 

comandava a unidade naquela época –, 

gerando prejuízo nas internas que eram 

acompanhadas e que, além de perderem 

alguém em quem confiavam, também 

perderam alguém que investia em trabalhos 

voltados para a reintegração social. 

Revistas violentas às quais as presas eram 

submetidas, sendo obrigadas a se despir 

enquanto seus pertences eram vasculhados e 

destruídos. 

Excesso de casos de depressão devido à 

ociosidade e ausência de expectativas para o 
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futuro causadas pela ausência da oferta ao 

trabalho e atividades como aulas e oficinas. 

Mães que deram à luz no presídio e 

precisavam escolher entre lidar com o fato 

de terem seus filhos aprisionados até certa 

idade ou com a separação, para que eles não 

precisassem viver parte da vida numa 

prisão. 

Abuso de poder de profissionais ao 

emitirem laudos equivocados alegando 

transtornos psiquiátricos em prisioneiras 

que manifestem qualquer tipo de 

insubordinação não tolerada ou atos de 

indisciplina, levando-as ao manicômio 

judiciário – ambiente que pode contribuir 

para um adoecimento psíquico que 

provavelmente ainda não existe. 

Abandono familiar e social. 

Abuso sexual. 

Repressão da manifestação sexual – 

associada ao machismo e também à 

homofobia –, que é considerada uma 

necessidade primária do ser humano, mas 

ignorada pela lei.  

 

 

“Sou a prova de que o Brasil é racista” 

Descaso e humilhação: 

“Tem muito descaso. Na alimentação, na 

água, na energia. Descaso com as visitas, 

descaso com a gente. A cadeia é muito 

humilhante para a mulher.” 
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4.3 ELEMENTOS DE SILENCIAMENTO DE SI E VULNERABILIDADE DE GÊNERO 

EXPOSTOS NAS FONTES 

QUADRO 3 

 

Título 

Indicadores de silenciamento de si e 

vulnerabilidade de gênero expostos nas 

fontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solidão das mulheres na cadeia 

 

A vulnerabilidade de gênero se faz presente 

em diversos aspectos, desde o que leva as 

mulheres ao cárcere, até as consequências 

dentro e fora do ambiente penal.  

Quando grávidas, precisam lidar sozinhas 

com todas as dificuldades ou até mesmo 

alegrias que uma gestação pode causar. 

“Não é bom estar grávida aqui sozinha. ‘To’ 

aqui sozinha, sou eu e Deus.”, detenta 

grávida em São Paulo. 

 Após darem à luz, em um prazo de seis 

meses geralmente são separadas e param de 

amamentar seus filhos, sendo a figura 

feminina resumida à reprodução e fonte de 

alimentação, excluindo, portanto, a 

importância da presença materna ao longo 

de toda a vida. 

Ademais, o preconceito e o machismo 

fazem com que a prisão de mulheres seja 

mais julgada e tratada de forma mais 

rigorosa, devido ao estereótipo acerca do 

gênero feminino. 

Quando conseguem a liberdade, se tornam 

ainda mais invisibilizadas pelo estigma que 
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carregam, dificultando que se reintegrem à 

sociedade como deve ser e, muitas vezes, 

tornando a realizar atividades ilícitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Mulheres e o Cárcere 

 

Retirada de direitos sexuais ao não 

assegurarem visitas íntimas conforme prevê 

a lei, diferentemente do que ocorre nas 

prisões masculinas, onde essas visitas são 

até mesmo estimuladas.  

Abandono de companheiros, maridos e 

namorados que, conforme relatado no livro 

“Prisioneiras” de Dráuzio Varella, de forma 

intimidadora não permitem que as mulheres 

os abandonem. 

São tratadas como “homens que 

menstruam”, como se a única distinção 

entre os sexos fosse a menstruação. 

Mulher resumida a uma figura reprodutiva, 

que após dar à luz e alimentar o bebê pelo 

tempo pré-determinado, não tem mais 

serventia, tendo seu compromisso e 

sentimento maternos totalmente 

desprezados. 

 

 

 

         Cadeia: Relatos sobre Mulheres 

 

Relatos de violência sexual antes do cárcere 

escancaram a vulnerabilidade do gênero 

feminino mediante a situações de abuso, que 

ocorrem dentro e fora do ambiente penal. 

Abandono social e familiar, que muitas 

vezes é justificado pelo machismo e por não 

se esperar da mulher uma imagem 

ultrajante.  

 

 

 

A reportagem retrata a história de mulheres 

que são afastadas de seus filhos mesmo 

tendo respaldo para cumprir prisão 
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Duplamente Punidas 

domiciliar. Esse fato representa a 

seletividade penal que, para mulheres 

pobres, não concede esse tipo de pena, 

diferentemente do que ocorre com presas 

“influentes”, invisibilizando e 

desconsiderando a importância da presença 

de todas as outras mães. 

O nome da reportagem descreve 

perfeitamente a situação de mulheres 

encarceradas em meio a uma sociedade 

patriarcal: são punidas pelos seus crimes e 

por serem mulheres. 

 

 

 

 

 

 

Encarceramento Feminino no Brasil 

O perfil do público feminino encarcerado 

segue um padrão: pessoas em sua maioria 

negras ou pardas, com baixo nível de 

escolaridade e que já sofreram algum tipo 

de violência, seja psicológica, física ou 

sexual, além de geralmente serem as 

responsáveis por seus filhos. Além disso, o 

Estado não tem interesse em adaptar o 

sistema penitenciário às necessidades 

femininas, fazendo com que as mulheres 

sejam múltiplas vezes punidas. 

Isso demonstra que o encarceramento 

feminino contempla e reforça a pobreza, 

exclusão social e opressão. 

 

 

 

Mães do Cárcere, partes 1 e 2 

Adoções à revelia, sem consultar ou 

informar a mãe e os familiares e 

desconsiderando se a família tem condições 

e/ou desejo de cuidar da criança. São muito 

mais frequentes em casos de detentas pobres 

e usuárias de drogas, demonstrando que não 

há interesse em ajudá-las, apenas puni-las. 
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Mesmo que as correntes sejam diferentes, 

somos todas prisioneiras 

As necessidades femininas são 

desconsideradas em um ambiente criado por 

homens para abrigar homens. 

O machismo que faz com que a sociedade 

encare a mulher como submissa, dona de 

casa e responsável pela educação dos filhos 

resulta em um julgamento moral, que recai 

de forma muito mais árdua em prisões 

femininas, ultrapassando o julgamento do 

fato criminoso para atingir a questão de 

gênero e, assim, representando plenamente 

sua vulnerabilidade. 

 

 

 

 

Mulher Encarcerada: Pastoral Carcerária 

O encarceramento feminino tem sido 

proporcionalmente maior que o masculino, 

o que reforça as desigualdades de gênero. 

No cárcere, além de ter que lidar com 

violações de direitos, as mulheres também 

lidam com o abandono, separação de seus 

filhos e, quando conseguem a liberdade, são 

acompanhadas pelo resto da vida por 

estigmas. 

 

 

 

 

Mulheres Encarceradas: o Silêncio que 

ensurdece 

Consequências do patriarcado são 

multiplicadas quando se trata de mulheres 

prisioneiras: são ainda mais invisíveis, 

estereotipadas e esquecidas. 

Punitivismo direcionado às classes mais 

vulneráveis: nesse cenário, mulheres negras 

e periféricas são as mais afetadas e 

representam a maior parte da população 

carcerária feminina, escancarando a 

vulnerabilidade de gênero e racial sob um 

mesmo contexto.  

 Pesquisas realizadas sobre o encarceramento 
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Mulheres em Prisão 

feminino confirmam a seletividade penal. 

Mais da metade das mulheres que foram 

presas tiveram alguma relação com drogas, 

seja pelo consumo, transporte ou revenda. 

No entanto, sabe-se que existem medidas 

alternativas que podem e devem ser 

aplicadas, mas não são. Isso reforça o 

padrão normatizador e machista, que espera 

do público feminino uma imagem “íntegra” 

e “correta” e penaliza quem não se encaixa 

nesse estereótipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulheres Presas: Conexão Futura 

O vídeo demonstra que a realidade de 

grande parte das mulheres prisioneiras foi 

de difícil inserção no mercado de trabalho e, 

com isso, justifica-se o envolvimento com 

atividades ilícitas, muitas vezes também por 

serem as únicas provedoras de seus lares.  

As dificuldades encontradas antes do 

cárcere se intensificam com o estereótipo de 

ex-prisioneiras, representando o 

silenciamento antes, durante e após o 

cárcere, dificultando e, muitas vezes, 

impedindo qualquer possibilidade de 

ressocialização. 

Em suma: mulheres de baixa renda, 

responsáveis por seus lares e filhos, que 

buscam alternativas para se manterem 

financeiramente já que não conseguem se 

inserir no mercado de trabalho, ou seja, são 

invisíveis perante à sociedade desde antes 

de serem presas. 

 

 

A vulnerabilidade de gênero se faz presente 

desde o princípio da vida das mulheres. 
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Prisioneiras 

Diversos casos de abuso e violência são 

relatados nas fontes e muitos, inclusive, 

justificam suas sentenças, apesar de não 

contribuírem para a absolvição.  

Além do histórico antes do cárcere, essa 

fragilidade também é representada quando 

estão atrás das grades: são separadas de seus 

filhos, abandonadas por seus companheiros 

e familiares e ainda mais silenciadas e 

invisibilizadas perante à sociedade, que 

estimula a recriminação e dificulta a 

ressocialização. 

No livro também é possível ver que as 

organizações criminosas oferecem mais 

recursos para as mulheres presas do que o 

próprio Estado e o sistema carcerário. De 

que forma pode-se fazê-las concordarem 

que o Estado não é o vilão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisioneiras: vida e violência atrás das 

grades 

Através do livro pode-se observar que as 

prisioneiras são deixadas sob condições 

miseráveis, em meio ao mau cheiro, 

umidade e sujeira, além de denunciarem às 

entrevistadoras maus tratos, agressões e 

violência psicológica por parte das agentes.  

Segundo o estudo, mais de 70% das 

detentas entrevistadas sofreu algum tipo de 

violência por parte de companheiros ou 

familiares responsáveis pela criação. 

Percebe-se então que a vulnerabilidade de 

gênero faz com que as mulheres estejam 

mais propensas a serem destratadas, 

agredidas e intimidadas. 

Não bastasse as humilhações às quais são 
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submetidas, muitas também precisam 

conviver com o fato de terem filhos dentro 

desse sistema, carregando consigo uma 

culpa ainda maior do que as outras presas. 

 

 

 

 

 

“Sou a prova de que o Brasil é racista” 

A entrevista retrata perfeitamente a 

vulnerabilidade racial e de gênero, além de 

também representar o silenciamento 

compulsório gerado pelo racismo: Bárbara, 

mulher, periférica e negra, foi presa devido 

a um “mal-entendido”, que resultou em dois 

anos de prisão, mesmo sem que houvesse 

provas. Dois anos retirados de sua vida – e 

que jamais serão devolvidos – por conta de 

um reconhecimento falho e a uma imagem 

viralizada, sem nenhuma comprovação, que 

a associava a uma quadrilha.  

  

  

4.4 O MODO COMO O TEMA “FAMÍLIA” ATRAVESSA AS PRODUÇÕES 

QUADRO 4 

Título da produção Aspectos 

 

 

 

 

 

A solidão das mulheres na cadeia 

 

Nesse vídeo-reportagem, o tema “família” é 

representado de três formas: através do 

distanciamento entre mães, filhos e 

familiares, da separação após uma gestação 

vivida dentro do cárcere - e que muitas 

vezes resulta na adoção compulsória - e pelo 

abandono por parte dos familiares e 

companheiros, o qual comprovadamente é 

muito maior em casos de encarceramento 

feminino, enquanto nas cadeias masculinas 
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formam-se grandes filas nos dias de 

visitação. 

 

 

 

 

 

 

 

As Mulheres e o Cárcere 

 

O abandono de companheiros e maridos se 

faz presente em quase todas as produções. 

Rompimento de laços familiares por 

diversos motivos, sendo um deles a 

preocupação com seus familiares, a fim de 

evitar que sejam submetidos às revistas 

vexatórias as quais as penitenciárias 

apresentam. 

Nota-se também a retirada de autonomia na 

criação de seus filhos quando gestados 

dentro da prisão, que na verdade são 

tratados como filhos do sistema, não 

havendo, portanto, consideração pela 

importância da figura materna tanto para os 

filhos, como para as próprias mães. 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeia: Relatos sobre Mulheres 

Nesta produção, o tema “família” se faz 

presente quando se fala sobre violência 

doméstica e abandono durante o cárcere, 

separação entre mães, filhos e familiares e 

também sobre os laços que se mantém 

mesmo com o distanciamento. Geralmente 

são os familiares que contribuem para a 

manutenção do conforto das presas dentro 

do ambiente penal, que oferece poucas ou 

nenhuma condição para que elas se 

mantenham de forma saudável e digna. Nas 

visitas, familiares levam roupas, alimentos, 

absorventes, escova de dente e o básico para 

sobrevivência, já que o Estado se mostra 

ineficaz nesse quesito – intencionalmente ou 

não. 
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Duplamente Punidas 

Através dessa reportagem é possível 

perceber que além de receberem a punição 

pelos crimes que cometeram, são punidas 

por serem mulheres e mães. Isso é bem 

representado nessa produção, que revela 

histórias de presas que, por lei, poderiam 

cumprir prisão domiciliar para que 

pudessem cuidar de seus filhos, mas não 

tem esse direito concedido, o que resulta na 

separação familiar arbitrária, gerando 

consequências que podem ser irreversíveis, 

tanto para as mães como para as crianças. 

Essa separação gera transtornos 

psicológicos, que no caso de uma das 

detentas entrevistadas, por exemplo, 

resultou em uma tentativa de suicídio. 

 

 

 

 

 

Encarceramento Feminino no Brasil 

O tema “família” atravessa essa produção 

antes e durante o contexto do cárcere. 

Quando se analisa o perfil das mulheres 

encarceradas, grande parte já foi alvo de 

algum tipo de violência doméstica e é fruto 

de uma família desestruturada.  

Já durante o cárcere, são separadas dos seus 

filhos, quando muitas vezes são as únicas 

responsáveis por eles, resultando, mais uma 

vez, em uma desestruturação familiar que 

pode gerar consequências irreversíveis para 

ambos os lados. 

 

 

 

Mães do Cárcere, partes 1 e 2 

Nessa obra o tema aparece de forma 

dolorosa, através de relatos de mães que 

foram separadas de seus filhos contra suas 

vontades e muitas vezes sem ao menos 

serem consultadas. As crianças são levadas 
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para abrigos e adotadas, dificultando e às 

vezes impossibilitando qualquer tipo de 

contato ou informação sobre suas vidas. 

 

Mesmo que as correntes sejam diferentes, 

somos todas prisioneiras 

Separação de mães e filhos de forma 

dolorosa e súbita e abandono de familiares 

que se deparam com mulheres privadas de 

liberdade. 

 

 

 

Mulher Encarcerada: Pastoral Carcerária 

Muitas das mulheres encarceradas são ou 

eram as únicas responsáveis pelo sustento 

de seus filhos, o que gera uma preocupação 

com relação às suas condições de vida, que 

se intensifica com o distanciamento e a falta 

de notícias e informações. Ocorre também 

abandono por parte dos familiares – e da 

sociedade –, que visitam com pouca 

frequência ou simplesmente não as visitam. 

 

 

 

 

 

 

Mulheres Encarceradas: o Silêncio que 

ensurdece 

Nessa produção, é possível observar que 

uma característica que faz parte do perfil da 

mulher encarcerada no Brasil é o fato de 

grande parte delas serem mães solo e 

provedoras do lar.  

Além das condições nocivas às quais são 

submetidas, percebe-se que a seletividade 

penal se faz presente quando mulheres 

membro de famílias cuja posição social é de 

influência têm a aplicação correta da lei e 

podem cumprir prisão domiciliar para 

cuidar de seus filhos, enquanto outras 

milhares de presas precisam ser separadas 

deles e lidar com diversos fatores adversos 

para a saúde mental. 

 

 

Essa produção revela que a maior parte das 

mulheres encarceradas são mães e mais da 
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Mulheres em Prisão 

metade delas cumpre pena por 

envolvimento com o tráfico de drogas. 

Sabe-se que medidas alternativas poderiam 

ser utilizadas, até mesmo para que essas 

mulheres não passassem pela dor da 

separação com seus filhos e, também, para 

que pudessem participar da criação deles. 

Uma das presas, inclusive, questiona como 

é possível se ressocializar ficando longe dos 

filhos e familiares. 

 

 

Mulheres Presas: Conexão Futura 

Mulheres que geralmente são as únicas 

responsáveis por seus lares e filhos e são 

obrigadas a abrir mão dessa 

responsabilidade, restando preocupação e 

angústia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisioneiras 

O tema “família” aparece em relatos de 

violência doméstica antes da prisão e 

histórico de trabalho infantil, pelo abandono 

de familiares e companheiros – que não 

costumam ser abandonados quando a 

situação se inverte –, separação de filhos 

que dependem de suas mães e na retirada 

abrupta de bebês que nasceram na prisão e 

passaram seis meses de vida ao lado de suas 

mães. 

Uma importante apresentação do abandono 

se fez presente na fala de uma detenta, que 

foi presa junto ao seu irmão, mas 

diferentemente dele, não recebe visitas 

frequentes da mãe. A justificativa para isso 

é que ela “tem juízo” e ele “precisa mais” da 

presença materna. 

 Relatos de abuso sexual, violência 
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Prisioneiras: vida e violência atrás das 

grades 

doméstica, abandono familiar e separação 

de mães com seus filhos são as formas que 

mais frequentemente representam o tema 

“família” nessa produção.  

Mulheres que dão à luz no ambiente penal e 

precisam conviver com o fato de também 

terem seus filhos aprisionados, até que 

possam ser enviados para familiares ou 

abrigos. 

 

 

 

“Sou a prova de que o Brasil é racista” 

Na entrevista, Bárbara Querino descreve um 

pouco de sua relação com sua família e 

conta também que o distanciamento foi uma 

das partes mais difíceis nos dois anos em 

que passou presa. Disse que nos primeiros 

dias só conseguia pensar em sua família e 

passava “noites solitárias” escrevendo 

cartas, vendo fotos e chorando. 

 

4.5 INDICADORES DA RACIALIZAÇÃO DA PUNIÇÃO EXPRESSOS NAS FONTES   

Antes de iniciar a pesquisa, apesar de pressupor o perfil das mulheres que compõem o 

sistema carcerário brasileiro, ainda havia dúvidas, especialmente por não ter realizado buscas 

mais profundas acerca desse público. No entanto, essas dúvidas foram cessadas após a 

confirmação, que se fez presente nas fontes apresentadas, de que essa população é composta 

majoritariamente por mulheres negras, jovens – isto é, em idade fértil –, mães, solteiras, com 

baixas condições socioeconômicas e dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Mais da 

metade das condenações se dão por relação com o tráfico de drogas e grande parte das presas, 

inclusive, era a única responsável pelo sustento de seus lares e criação de seus filhos. 

O retrato das mulheres presas na década de 2000 expõe uma realidade que após 20 

anos se intensificou, conforme observado nas fontes. Entre as detentas entrevistadas para a 

produção do livro “Prisioneiras: vida e violência atrás das grades”, mais de 60% não possuíam 

primeiro grau completo e apenas 1,9% tinham ensino superior completo. De acordo com suas 
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raças, 16% das mulheres consideradas brancas apresentavam o primeiro grau completo, 

enquanto as não-brancas – pretas ou pardas – representavam a porcentagem de 4,8%. 

QUADRO 5 

 BRANCAS PRETAS ou PARDAS 

Nunca frequentou escola 7 entrevistadas – 3,1% 32 entrevistadas – 10,9% 

1º grau incompleto 113 – 50,2% 202 – 69,4% 

1º grau completo 36 – 16,0% 14 – 4,8% 

2º grau incompleto 12 – 5,3% 14 – 4,8% 

2º grau completo 27 – 12,0% 24 – 8,2% 

3º grau incompleto 18 – 8,0% 4 – 1,3% 

3º grau completo 9 – 4,0% 1 – 0,3% 

Pós-graduação 3 – 1,3% – 

Total 225 291 

 

Outro ponto que pode ser visto como fator indicativo para a racialização da punição 

são as condenações: 52,3% delas foram condenadas por delitos associados às drogas, que 

muitas vezes são alternativas utilizadas por pessoas de baixa renda com dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho. Nesse contexto, 28,8% das presas alegaram dificuldades 

financeiras, enquanto 39,1% consideram que seus envolvimentos se deram por influência de 

terceiros e 3,6% devido ao histórico de violência familiar. 

QUADRO 6 

Motivo da condenação Número absoluto % 

Drogas (uso, tráfico, 

formação de quadrilha) 

274 52,3 

Crimes violentos 

(homicídio, infanticídio, 

lesão corporal, latrocínio, 

sequestro) 

 

163 

 

31,1 

Crimes não violentos (furto, 

estelionato, receptação, 

peculato, corrupção ativa) 

 

33 

 

6,3 
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Uso ou tráfico de drogas 

associado a outro crime 

20 3,8 

Não sabe ou não respondeu 20 3,8 

Outros crimes combinados 14 2,7 

Total 524 100 

  

Considerando a utilização de fontes mais recentes, nota-se que o encarceramento 

feminino e a seletividade penal são uma realidade crescente e que os dados apresentados 

acima não se alteram de forma positiva. Segundo o blog “Mulheres em Prisão”, que é 

constantemente atualizado, 50% das mulheres encarceradas possuem apenas o ensino 

fundamental completo. Além disso, 68% são pretas ou pardas e 50% delas tem entre 18 e 29 

anos, sendo que a maioria não possui antecedentes criminais e são mães que cumprem pena 

em regime fechado. Outro fator que elas têm em comum é a dificuldade de acesso a empregos 

formais, que muitas vezes resulta no envolvimento com atividades ilícitas relacionadas ao 

tráfico de drogas, como venda e transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO  

Segundo Freire (1996), o ato de ensinar é uma forma de intervir no mundo e criar 

possibilidades para a produção ou construção do conhecimento, sendo uma maneira de 

proporcionar ensinamento ao educando e ao próprio educador. É um processo que exige 
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respeito à autonomia, dignidade e identidade de quem está sendo educado, além de 

humildade, tolerância e escuta, possibilitando as oportunidades de diálogo e troca.  

Ao passo em que processo educativo se encontra negligenciado ou prejudicado, é 

possível compreender que os ensinamentos não serão conduzidos da forma esperada. Em 

concordância com Souza, Panúncio-Pinto e Fiorati (2019), uma educação violenta associada à 

vulnerabilidade social, ruptura de laços familiares ou representação de laços debilitados e a 

desconsideração ou desinformação sobre a importância do ambiente escolar dificulta o acesso 

e gera consequências para o resto da vida. 

A vulnerabilidade social que pode ser expressa pelos altos índices de desemprego, 

subemprego e informalidade – especialmente no caso de pessoas do sexo feminino, que 

geralmente precisam se dividir em uma tripla carga de trabalho –, por muitas vezes resulta na 

insuficiência de renda, que impede o acesso a necessidades básicas, gerando frustração e 

manifestação de carências (SOUZA, PENÚNCIO-PINTO E FIORATI, 2019). 

No momento em que todos esses pontos são associados, é possível atestar que eles 

apresentam uma forte relevância nas pautas de saúde mental e também tem relação direta com 

o aumento nas taxas de encarceramento no Brasil.  

Segundo Alves e Rodrigues (2010), os determinantes de saúde mental estão 

diretamente relacionados com questões como desemprego – responsável por gerar 

sentimentos adversos que contribuem para o aumento nos níveis de adoecimento e 

mortalidade –, qualidade de habitação, menores índices de  acesso à educação, gênero – 

mulheres são duas vezes mais propensas a desenvolver transtornos mentais comuns – e 

exclusão social relacionada a questões como desemprego, racismo, discriminação e 

comprometimento de acesso a bens essenciais como habitação e educação. Esses 

determinantes demonstram, basicamente, que mulheres em situação de pobreza, sem acesso à 

educação e emprego e com histórico de exclusão social estão em uma das camadas mais 

vulneráveis da sociedade. E, não à toa, essas são as principais integrantes do sistema 

carcerário feminino brasileiro. 

Ligado a isso, desde a sanção da conhecida Lei de Drogas, em 23 de agosto de 2006, 

que criminaliza a produção e o consumo de drogas, o número de encarceramentos cresceu 

substancialmente. Um projeto colonial que, além de não sanar o real problema, coloca o 

Estado contra a população e gera encarceramento em massa (BRASIL, 2006; SEMINÁRIO 

MULHERES E LIBERDADE, 2019).  
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Através desse contexto é possível constatar, portanto, que os mesmos corpos que 

foram violados e tiveram seus direitos cerceados desde a escravidão, mesmo após mais de 

cem anos e especialmente com o advento do capitalismo – responsável por intensificar 

problemas sociais e promover o antagonismo de classes e raças específicas –, representam as 

populações que continuam sendo segregadas e afastadas de pautas básicas, como educação, 

lazer, cultura, trabalho, moradia e saneamento básico (SOUSA et al., 2017).  

Quando se investiga e compreende o histórico das mulheres que compõem o sistema 

carcerário, é difícil não o associar aos ambientes aos quais elas são submetidas quando presas. 

É possível dizer, inclusive, que a realidade das penitenciárias é uma extensão do que se 

vivencia nas ruas e em contato com a sociedade. Populações que já costumam ser excluídas e 

segregadas tem esse processo intensificado, dificultando ou impossibilitando qualquer 

possibilidade de reeducação e reinserção social, especialmente quando se pensa em uma 

sociedade que não deseja conviver com pessoas que têm esse histórico. 

Nessa conjuntura, é possível perceber que o mesmo público que condena e culpabiliza 

ex-presidiárias por atitudes passadas não considera as condições às quais viviam antes do 

cárcere, além de não contribuírem no combate às injustiças sociais, especialmente no que diz 

respeito a geração de empregos formais. Dessa forma, não há como imaginar de que maneira 

esse contexto pode se alterar, principalmente quando os filhos dessas mulheres são 

submetidos às mesmas condições de vida – ou até mesmo condições piores, já que não 

poderão mais contar com a figura materna.  

Através da pesquisa foi possível perceber que o histórico das mulheres encarceradas 

no Brasil é semelhante. Histórico esse que além de demonstrar o porquê de fazerem parte 

desse sistema, também explica sua contribuição para o desenvolvimento ou agravamento de 

transtornos mentais. Logo, quando encarceradas, as circunstâncias na prisão são ainda mais 

desfavoráveis. Pessoas que já passavam por situações de sofrimento em diversos aspectos 

como violência doméstica, dependência química e dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho precisam lidar com problemas que se agregam aos antigos, a exemplo da exposição a 

condições insalubres, humilhações, separação de seus filhos e abandono familiar. Isso 

confirma o paradigma de que o ambiente carcerário, apesar de teoricamente ter como objetivo 

a reinserção social, é responsável por consequências ainda piores do que as que já 

acompanhavam as vidas dessas mulheres. 

 

6 CONCLUSÃO 
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O presente estudo atingiu seu objetivo por elucidar satisfatoriamente de que modo o 

contexto que antecede a prisão e a vivência no ambiente prisional podem contribuir para o 

surgimento e agravamento de transtornos mentais. 

Apesar de pesquisas sobre mulheres privadas de liberdade serem recorrentes, pouco se 

aprofunda sobre o estado de saúde mental delas. Dessa forma, optou-se por discutir produções 

não-oficiais que abordam o tema, considerando que essa é uma forma de dar voz a esse 

público mesmo sem estar em contato direto com ele e compreender mais a fundo, apesar de 

nunca plenamente, sobre suas particularidades. 

Embora existam programas sociais e artigos previstos em lei que asseguram direitos à 

população carcerária e ao público feminino, o que se esbarra com a prática desvirtua 

profundamente do que está na teoria. Para ser mais exata, o que se pode ver por trás das 

grades é uma extensão do que ocorre frequentemente com as mulheres Brasil – ou mundo – à 

fora: julgamentos, abandono, violência e, principalmente, retirada de direitos. A estrutura de 

uma sociedade patriarcal introduz à figura feminina uma perspectiva de submissão e impõe 

que mulheres sejam responsáveis por seus lares e criação dos seus filhos, resultando em um 

julgamento moral que recai de forma muito mais árdua em situações de encarceramento 

feminino, ultrapassando o julgamento do fato criminoso para atingir a questão de gênero e, 

assim, representando sua vulnerabilidade. 

A constituição do ambiente penal é um reflexo da estrutura social mencionada acima. 

Trata-se de um ambiente feito por homens e para homens, subentendendo que a única 

diferença entre os sexos é o fato de mulheres menstruarem. Com isso, a representação 

feminina é resumida à de meras reprodutoras, cuja função é de gerar e amamentar seus filhos 

por tempo pré-determinado e, quando o prazo se esgota, são enviados para outras famílias e 

outras vidas.   

A desconsideração com suas especificidades faz com que as mulheres sejam ainda 

mais ignoradas, dificultando suas vidas dentro e fora do ambiente prisional. No entanto, seria 

equivocado fazer alusão a esse descaso apenas nesse ambiente e/ou por conta dele. A 

população carcerária feminina é composta majoritariamente por mulheres invisíveis perante à 

sociedade: baixo nível socioeconômico, responsáveis por seus lares e filhos e que buscam 

alternativas para se manterem financeiramente quando não conseguem se inserir no mercado 

de trabalho. Sabendo das dificuldades encontradas no contexto que antecede a prisão, conclui-

se que em meio a uma sociedade que fecha os olhos para populações vulneráveis e as 
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repreende quando seus atos refletem essa vulnerabilidade, as possibilidades de ressocialização 

são bastante prejudicadas.  

Nessa conjuntura, o encarceramento também pode ser definido como uma forma de 

indução à desestruturação familiar, por gerar separação tanto pela privação de liberdade, 

como pelo abandono que esse cenário gera. Associado a isso existe um extenso histórico de 

violência e humilhações, além das condições insalubres às quais são submetidas, gerando um 

cenário adverso para a saúde mental que justifica relatos de transtornos adquiridos no 

ambiente prisional, além do uso frequente e uma possível dependência de antidepressivos, 

especialmente quando o atendimento psicossocial não consegue abranger todos os membros 

de um sistema superlotado. 

Deste modo, encontram-se dois problemas a partir desta pesquisa, além da evidente 

necessidade de proporcionar um ambiente menos desfavorável à saúde mental e fisiológica 

dessas mulheres: a necessidade de um suporte psicossocial que consiga abranger e atender a 

todas as necessidades e o desinteresse na aplicação de medidas alternativas e consequente 

foco na punição – desconsiderando e dificultando a reinserção social –, já que 45% das 

mulheres presas não tem condenação e ainda assim precisam ser afastadas de seus filhos, 

gerando consequências na saúde mental e, como relatado, até mesmo tentativas de suicídio. 
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