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RESUMO 
 

MARTINO, Isabela Rocha Laragnoit De. Meio ambiente natural e artificial: interfaces com o 

meio ambiente carcerário no aprisionamento de mulheres no Brasil. 2020. 220 f. Dissertação 

(mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade Católica de Santos. 

 

O presente trabalho, desenvolvido com base na criminologia feminista, terá como objetivo 

geral avaliar se o meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado a todos pela 

Constituição Federal, está ao alcance das mulheres submetidas à pena privativa de liberdade e 

quais os seus impactos frente à saúde e à reinserção social das presas. Para tanto, será 

realizado levantamento de dados, bibliográfico, análise da legislação nacional e internacional 

pertinentes. Utilizar-se-á abordagem qualitativa com base descritiva e caráter exploratório. O 

problema central do estudo será, então, o seguinte: O meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é garantido às mulheres aprisionadas? Concluiu-se, ao fim, que o encarceramento 

feminino é ainda mais devastador do que o masculino, em razão da invisibilidade e das 

condições específicas do sexo feminino que são constantemente ignoradas, sendo que o 

descumprimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nas prisões afeta, 

drasticamente, a saúde e a reinserção social das mulheres encarceradas, além de violar a 

dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chave: Meio ambiente. Mulheres encarceradas. Dignidade da pessoa humana. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

MARTINO, Isabela Rocha Laragnoit De. Natural and artificial environment: interfaces with 

the prison environment in the imprisonment of women in Brazil. 2020. 220 f. Dissertação 

(mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade Católica de Santos. 

 

The present work, based on feminist criminology, will have as its general objective to 

evaluate if the ecologically balanced environment, guaranteed to all by the Federal 

Constitution, is within reach of women subjected to deprivation of liberty, and impacts on the 

health and social reintegration of prey. To this end, field research will be done by 

bibliographic survey and analysis of relevant national and international legislation. A 

qualitative, descriptive, and exploratory approach is used. The central problem of the study 

will then be: Is the ecologically balanced environment guaranteed to imprisoned women? It 

was concluded, in the end, that female incarceration is even more devastating than males due 

to invisibility and the specific conditions of the female sex that is continuously ignored. The 

non-fulfillment of the right to an ecologically balanced environment in prisons affect the 

health and social reintegration of incarcerated women, in addition to violating the dignity of 

the human person drastically.  

Keywords: Environment. Imprisoned women. Dignity of human person. 
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INTRODUÇÃO 

 
Em primeiro lugar, há de se destacar a essencialidade da discussão a respeito da 

sustentabilidade e da proteção ao meio ambiente, em especial, nos tempos atuais e, inclusive, 

para ser utilizado como base para implementação de outros direitos fundamentais, como o 

direito à saúde.  

A Constituição Federal, nos termos do artigo 225, caput, determina que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Poder Público e da 

coletividade a preservação e defesa deste para as presentes e futuras gerações.  

Sabe-se que tal direito integra o rol de direitos fundamentais inerentes a todos os 

indivíduos, uma vez que é indispensável à dignidade humana. No entanto, não é novidade que 

muitos sujeitos não possuem acesso a um ambiente sadio e, em decorrência disso, sofrem 

diversas outras violações.  

A questão é ainda mais grave quando se trata de pessoas privadas de liberdade, já que 

a realidade do sistema prisional brasileiro é estarrecedora. Na prática, os indivíduos 

condenados, criminalmente, não têm apenas sua liberdade restringida. Pelo contrário, sofrem 

múltiplas ofensas aos direitos fundamentais.  

No caso das mulheres encarceradas, a situação é ainda pior. Observa-se que a taxa de 

aprisionamento feminino cresceu exacerbadamente, nos últimos anos, em praticamente todos 

os países do mundo, principalmente em razão da política de guerra às drogas. No Brasil, não 

foi diferente, tendo em vista que houve um aumento de 656% (seiscentos e cinquenta e seis 

por cento) no número de mulheres presas entre os anos de 2000 e 2016.  

Mormente, conforme será apresentado no desenvolvimento do presente trabalho, as 

prisões foram construídas por homens e para homens, tendo sido, desde sempre, as mulheres 

introduzidas no sistema penitenciário de forma residual, sem que as necessidades específicas 

do sexo feminino tenham sido observadas.  

Destarte, os papéis de gênero, impostos socialmente, fazem crer que a mulher deve ser 

dócil, passiva e terna. Ou seja, nenhum comportamento agressivo e/ou transgressor deve ser 

perpetrado pelo sexo feminino. Assim, a mulher é ainda mais estigmatizada e punida, de 

forma infinitamente mais severa, ao cometer um crime. Diante desse cenário, os presídios 

femininos tornam-se verdadeiras mazelas de invisibilidade, abandono e segregação.  

Como se não bastasse, a maioria das mulheres presas é negra, pobre e periférica, o que 

demonstra, por si só, que o sistema de justiça criminal é, sim, racista, machista, elitista e 

sexista. Outrossim, mais da metade das aprisionadas são mães, além de serem as únicas 
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responsáveis pela criação dos filhos, o que faz com que a reclusão seja ainda mais impactante, 

já que a punição transcende os corpos das condenadas e atinge as crianças. O momento da 

separação entre mães e filhos é devastador. Há, também, a questão do aprisionamento de 

bebês que requer uma resposta rápida e efetiva do Estado.  

Como forma de minorar os impactos do cárcere, é imprescindível que se analise se os 

bens ambientais estão presentes no meio ambiente carcerário, o qual integra o meio ambiente 

artificial, além de examinar como o (des)cumprimento da legislação ambiental pode afetar a 

reinserção social das apenadas.  

No tocante ao meio ambiente natural, a pesquisa em tela buscou verificar se, por 

exemplo, às presas são resguardados o direito à água potável, ao saneamento básico, à área 

verde, ao sol e à ventilação. Em relação ao artificial, estudou-se se a arquitetura sustentável 

das prisões femininas.  

Ressalte-se que o presente trabalho possui abordagem qualitativa com base descritiva 

e caráter exploratório. Quanto aos meios, foram realizadas pesquisas bibliográficas.  

Para coletar os dados secundários à elaboração da análise desta dissertação, utilizou-se 

a técnica com pesquisa bibliográfica para que se obtivesse entendimento e informações mais 

profundas diante da temática mencionada.  

Resumidamente, pode-se afirmar que a metodologia adotada foi a do pós-modernismo 

na busca de um diagnóstico entre a legislação aplicável, que garante o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado a todos e a realidade do meio ambiente das unidades prisionais 

femininas.  

A técnica de pesquisa utilizada deu-se por meio do estudo da legislação aplicável e por 

pesquisas em artigos científicos de revistas indexadas, dissertações e teses que trataram sobre 

a temática em pauta.  

Durante todo o levantamento de dados e bibliográfico, tanto brasileiro como no âmbito 

de outros países, observou-se a escassez de informações e pesquisas relacionadas ao 

encarceramento feminino, ao passo que há diversos estudos sobre homens que cumprem pena 

privativa de liberdade, demonstrando a ausência do devido recorte de gênero e reafirmando a 

tese de invisibilidade das mulheres aprisionadas. Tal realidade foi decisiva para a escolha do 

tema para a presente dissertação.  

Assim sendo, as questões centrais do presente trabalho são: O meio ambiente 

ecologicamente equilibrado está ao alcance das mulheres submetidas à pena privativa de 

liberdade? O não acesso aos bens ambientais pode impactar a saúde e reinserção social das 

presas? 
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Nota-se a importância da presente pesquisa para todas as camadas da sociedade, seja 

para a comunidade científica e profissionais do Direito, seja para a sociedade em geral e para 

o grupo específico das mulheres presas, uma vez que vislumbra, acima de tudo, a 

possibilidade de um cárcere mais humano, que atenda as disposições constitucionais e legais, 

em especial, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que certamente diminuiria o 

índice de reincidência, a estigmatização e os impactos indeléveis do aprisionamento. 

A dissertação está dividida em cinco capítulos, além da introdução e considerações 

finais. No primeiro capítulo, denominado “Criminologia: do atavismo lombrosiano a 

criminologia feminista”, apresentadas as teorias criminológicas a fim de reafirmar, em 

especial, a importância da Criminologia Feminista, a qual foi fundamental e pautou todo o 

desenvolvimento deste trabalho.  

Já no segundo capítulo, intitulado “O surgimento das prisões femininas no Brasil”, 

traçou-se o histórico do nascimento das primeiras penitenciárias femininas do país, tendo sido 

imprescindível tal abordagem no sentido de observar os resquícios que tais instituições 

deixaram no aprisionamento de mulheres até os tempos atuais.  

O terceiro capítulo, por sua vez, nomeado “Prisões femininas ao redor do mundo: uma 

breve análise”, buscou analisar como as questões ambientais dos presídios femininos são 

tratadas em outros países a fim de averiguar se havia alguma medida/projeto que pudesse ser 

utilizado como paradigma no sistema penitenciário brasileiro.  

Além disso, no quarto capítulo, chamado de “Cumprindo pena no Brasil: entre a 

dignidade da pessoa humana e a (in)visibilidade das mulheres no sistema prisional”, expôs-se 

a legislação nacional e internacional pertinente, traçou-se o perfil das mulheres presas no 

Brasil, analisou-se as questões específicas do sexo feminino que são ignoradas pela realidade 

prisional e, por fim, o tema do aprisionamento de bebês foi discutido.  

No mais, o quinto capítulo, chamado de “O meio ambiente dos presídios femininos”, 

avaliou se o acesso aos bens ambientais, como a área verde, a água, a ventilação, a iluminação 

natural etc, são assegurados às mulheres que cumprem pena privativa de liberdade. 

Por fim, no último capítulo, denominado “Reflexos do direito aos bens ambientais na 

saúde e reintegração social das mulheres encarceradas”, analisou-se como o não cumprimento 

das questões ambientais nos presídios femininos afeta – e viola- o direito à saúde e à 

reintegração social das mulheres aprisionadas. 
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CAPÍTULO 1: CRIMINOLOGIA: DO ATAVISMO LOMBROSIANO A 

CRIMINOLOGIA FEMINISTA  

 

O estudo da criminologia é de extrema importância para o presente trabalho, uma vez 

que possibilita relacioná-las com a realidade social das mulheres encarceradas, como, por 

exemplo, no que tange à seletividade da justiça tradicional e aos estigmas decorrentes da 

condenação criminal e da pena privativa de liberdade. 

Por isso, passa-se à sua análise. 

 

1.1 Teorias Consensuais 
 

As Teorias Consensuais, já superada a “Teoria do Criminoso Nato”1 de Lombroso, 

segundo Shecaira (2018, p. 132), baseiam-se na ideia de que o objetivo da sociedade é 

atingido quando há o perfeito funcionamento das instituições que lhe pertencem de modo que 

todos os indivíduos compartilhem dos valores dominantes vigentes e respeitem as regras 

sociais impostas.  

Em outras palavras, parte-se do pressuposto de que a sociedade é harmônica e 

consensual, ao passo que o crime é algo estranho, alheio a esse modelo social e, portanto, 

deve ser explicado. 

Nota-se que tais teorias preocupam-se com o todo e não com os sujeitos 

individualmente. Por conseguinte, caso o indivíduo rompa com o valor dominante e 

desrespeite uma regra da sociedade, acredita-se que ele deva ser dezprezado, bem como não 

se entende possível sua reinserção social.  

Dito isso, passa-se a estudar cada uma das teorias que integram as Teorias 

Consensuais, quais sejam: a Teoria da Ecologia Criminal ou da Desorganização Social, a 

Teoria da Associação Diferencial, a Teoria da Anomia e a Teoria da Subcultura Delinquente. 

 
1.1.1 Teoria da Ecologia Criminal ou da Desorganização Social 
 

 
1 A “Teoria do Criminoso Nato”, formulada por Lombroso, partia “do pressuposto de que os comportamentos 
são biologicamente determinados, e ao basear suas afirmações em grande quantidade de dados antropométricos, 
Lombroso construiu uma teoria evolucionista na qual os criminosos aparecem como tipos atávicos, ou seja, 
como indivíduos que reproduzem física e mentalmente características primitivas do homem. Sendo o atavismo 
tanto físico quanto mental, poder-se-ia identificar, valendo-se de sinais anatômicos, aqueles indivíduos que 
estariam hereditariamente destinados ao crime.” http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582002000400005 
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A Teoria da Ecologia Criminal surgiu em Chicago em razão da explosão do 

crescimento populacional, ocorrida em meados de 1900 na cidade, a qual gerou graves 

problemas sociais, trabalhistas, familiares, morais e culturais, que, de acordo com Shecaira 

(2018, p. 139), também significou um fermento conflituoso potencializador da criminalidade. 

Observa-se que com o crescimento desenfreado da população restaram ausentes os 

instrumentos de controle informal e social, o que se torna um vetor criminógeno, o qual se 

distribui de forma não equânime entre as diversas áreas da cidade. Sobre controle formal e 

informal, Andrade (2006) esclarece: 

Daí a distinção entre controle social informal ou difuso e controle social formal ou 
institucionalizado. A unidade funcional do controle é dada por um princípio binário 
e maniqueísta de seleção; a função do controle social, informal e formal, é selecionar 
entre os bons e os maus os incluídos e os excluídos; quem fica dentro, quem fica 
fora do universo em questão, sobre os quais recai o peso da estigmatização. 
 

Ao contrário sensu, pensa-se que o controle informal, realizado pelos próprios grupos 

nos quais o indivíduo pertence dentro da comunidade, como a Igreja, a escola, o trabalho, a 

vizinhança, inibem-no de praticar condutas delituosas, seja por fruto da aproximação entre os 

sujeitos, seja por conta da constante vigilância.  

No mais, a Escola de Chicago concluiu que não existe uma ou outra cidade violenta, 

mas sim diversas áreas dentro de um município com fatores de violência muito variáveis entre 

elas, podendo uma cidade ter, ao mesmo tempo, índices de violência muito baixos, como os 

de cidades europeias, e extremamente altos, como os de Medellín, conforme ensina Shecaira 

(2018, p.142).  

Contudo, defendeu-se que a desorganização social da cidade de Chicago ocorria nos 

bairros pobres, majoritariamente ocupados por imigrantes, uma vez que as condições de vida 

eram precárias (as pessoas viviam muito perto de indústrias e eram perturbadas pelo mau 

cheiro, lixo, degradação e condições de insalubridade), o que, segundo os criminólogos, 

caracterizava um vetor criminológico (FURQUIM, 2019). 

Os estudiosos da Ecologia Criminal propunham ações preventivas que visavam ao 

envolvimento da comunidade para a solução dos problemas criminais, pois se acreditava que 

as grandes cidades acarretam um permanente e constante anonimato dos indivíduos, o que 

gera um distanciamento e não envolvimento entre os membros da comunidade, dificultando, 

por conseguinte, o controle informal.  

Shecaira explica (2018, p. 155): 

Note-se que, com transformações muito profundas na cidade, o papel desempenhado 
pela vizinhança – de controle social informal – acaba por perder-se. Não há mais 
instâncias efetivas que possam desimcumbir-se dessa tarefa. A família, a igreja, a 
escola, o local de trabalho, os clubes de serviço não mais conseguem refrear as 
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condutas humanas. Isso debilita os vínculos que mantinham as pessoas nas pequenas 
cidades, o que dá origem a um fator potencializador da criminalidade.  
 

Ainda segundo Shecaira (2018, p. 149), as cidades grandes possibilitam uma 

facilidade de locomoção que permite que o indivíduo viva ao mesmo tempo em mundos 

sociais extremamente diferentes, além de fomentar que o sentimento de vizinhança confunda-

se com o de antagonismos de raça e interesses de classe.  

Tudo isso, acrescido da mobilidade (isto é, quaisquer organizações que estejam em 

constante processo de mudança, como é o caso das cidades), de acordo com essa Teoria, é um 

vetor criminológico.  

Mormente, outro conceito importante trazido pela Ecologia Criminal é o da 

desorganização social, que é o processo pelo qual o recém chegado na cidade é submetido ao 

ser obrigado a abandonar seus hábitos, valores e concepções morais, acompanhados do 

conflito interior e do sentimento de perda pessoal, no afã de integrar-se a nova comunidade 

(SHECAIRA, 2018, p. 154). 

A Escola de Chicago também obteve resultados no sentido de que a criminalidade 

relaciona-se com a localização da residência, chamadas de áreas de delinquência as regiões da 

cidade que apresentam altos índices de violência, situadas nos locais onde há maior 

degradação física, ambiental e segregação socioeconômica.  

Por fim, a Ecologia Criminal tem como propostas, conforme já exposto, ações 

preventivas, como a mudança das condições socioeconômicas das crianças, dificultar o 

caminho para a entrada de jovens na criminalidade, o envolvimento da comunidade para que 

se obtenha um controle informal, investimento em formação sociocultural, redução do 

desemprego e da pobreza, melhoria das condições arquitetônicas, habitacionais e sanitárias 

etc.  

1.1.2 Teoria da Associação Diferencial 
 

A Teoria da Associação Diferencial fundamenta-se no pensamento de Sutherland, o 

qual sofreu grande influência dos criminólogos da Escola de Chicago. 

Em suma, tal Teoria defende que os crimes não são praticados exclusivamente pelas 

pessoas vulneráveis economicamente e tampouco pelas características atávicas de Lombroso.  

Surge, aqui, o conceito de crime de colarinho branco, que consiste naquele cometido 

por uma pessoa de elevada respeitabilidade e estatuto social no âmbito de sua profissão. Por 

óbvio, essa espécie de conduta delitiva não pode ser justificada pela pobreza (SHECAIRA, 

2018, p. 184).  
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Observa-se que a cifra negra é altíssima em tais crimes, já que é extremamente difícil 

descobri-los. No mais, há certo temor, até hoje, por parte do Poder Judiciário em punir os 

agentes envolvidos em razão do forte poder econômico e político que possuem. No mesmo 

sentido, o Poder Legislativo não parece encarar tais delitos com a mesma severidade com que 

trata os praticados, em regra, pelas pessoas vulneráveis economicamente, como é o caso do 

roubo, furto e tráfico de drogas. Destarte, a própria população parece ser infinitamente mais 

condolente com tais criminosos, seja porque os danos provocados por eles são difusos, isto é, 

não são de fácil constatação – em que pese, muitas vezes, serem muito maiores e mais graves 

do que um crime patrimonial (ressentimento desorganizado), por exemplo -, seja porque não 

se tem conhecimento de que tais condutas são típicas.   

Outrossim, afirma-se que o crime é um processo de aprendizagem no qual o indivíduo 

copia um comportamento. Tal imitação, por sua vez, depende do grau de intimidade, da 

frequência, da duração, da prioridade e da intensidade das relações interpessoais do sujeito 

com a conduta criminosa. Isto é, quanto maior o índice dos aspectos supracitados, maior a 

probabilidade do indivíduo copiar a conduta delitiva. Não se trata, portanto, de uma herança 

biológica e tampouco o indivíduo nasce criminoso (FERRAZ, 2015). 

Shecaira (2018, p. 154) é claro: “Se uma pessoa só pudesse entrar em contato com o 

comportamento legal, seria ela, inevitavelmente, por completo acatadora da lei. Se só pudesse 

entrar em contato com o comportamento criminoso, [...], seria ela, inevitavelmente, por 

completo criminosa”. 

Nota-se, aqui, o papel que a mídia sensacionalista, em especial, a que tem sido 

proposta na atualidade, exerce como vetor criminológico, já que, não raras vezes, de forma 

irresponsável, romantiza criminosos por meio de entrevistas, além de propagar milhares de 

vezes comportamentos desumanos perpetrados por sujeitos que praticaram crimes, o que 

serve como processo de aprendizagem, ainda que à distância, para outros indivíduos, como 

constantemente pode-se observar. 

Além disso, crê-se que uma pessoa só pratica crimes se as condições desfavoráveis 

forem inferiores em relação às favoráveis, bem como que a desorganização social, já 

explicada no subcapítulo anterior, é a causa básica do comportamento criminoso, uma vez que 

permite o conflito cultural, a perda dos valores individuais e impossibilita o controle informal. 

1.1.3 Teoria da Anomia 
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A Teoria da Anomia tem como principais contribuintes Emile Durkheim e Robert 

Merton. Durkheim, em primeiro lugar, acreditava que a anomia se dava em razão da ausência 

de normas sociais que acarretava uma ruptura nos padrões de conduta dos indivíduos. 

Campos (2017, p. 22) esclarece:  

Há anomia quando ocorre uma forte discrepância entre as normas e os fins culturais 
internalizados e as possibilidades socialmente estruturadas de agir em conformidade 
com estas normas culturais, pois a estrutura social não permite a todas as pessoas 
que se comportem em conformidade com os valores culturais e as normas. Desta 
forma, o comportamento desviante ocorre quando os objetivos culturais são aceitos 
(sucesso financeiro), mas o acesso a esse objetivo é estruturalmente limitado. 

Verifica-se como o conceito de anomia é facilmente relacionado ao de meritocracia, 

tão difundido nos tempos atuais no Brasil. Isto é, exige-se que os sujeitos sigam as regras 

socialmente impostas, mas o Estado não fornece qualquer política pública nesse sentido. É 

claro que o sucesso financeiro é aceito e buscado por todos os indivíduos, mas pouquíssimos 

têm a oportunidade de alcançá-los por meios lícitos. 

No mais, Durkheim entendia que nas sociedades arcaicas, denominadas sociedades 

mecânicas, havia maior solidariedade, uma vez que os homens eram muito parecidos uns com 

os outros e, por conseguinte, pertenciam à mesma coletividade com os mesmos valores. Por 

outro lado, nas sociedades modernas, os indivíduos não se preocupam com a comunidade, já 

que possuem liberdade de ser, acreditar e agir como quiserem. Há, portanto, um 

enfraquecimento da consciência coletiva (SHECAIRA, 2018, p. 197). Tais conceitos 

relacionam-se, também, com a divisão social do trabalho. Veja-se a análise elaborada por 

Costa (2008, s.p.): 

A divisão social do trabalho é um princípio organizacional, necessário ao convívio 
social, que está ligado às diferenciações necessárias entre os indivíduos. Em 
sociedades com uma divisão do trabalho reduzida (solidariedade mecânica), há 
diferenciações reduzidas. Em sociedades com um grau de divisão do trabalho 
elevado (solidariedade orgânica), a diferenciação é muito forte. Ao aumento da 
divisão do trabalho segue o problema da redução da satisfação dos indivíduos com 
suas relações sociais. Sob tais condições a consciência coletiva enfraquece. Como as 
pessoas são permanentemente insatisfeitas, possuem dons desiguais e diferentes 
interesses, a disciplina moral torna-se necessária, a fim de regular as necessidades e 
aspirações de cada pessoa num grupo social. Quando há um elevado nível de divisão 
do trabalho, essa disciplina torna-se fraca, proporcionando o aparecimento da 
desintegração e, assim, da anomia. 

 
Vislumbra-se, diante do exposto, a relação entre a Teoria da Anomia e a influência da 

economia e política na criminologia. 

Além disso, entende-se que o crime é natural e inato a toda a sociedade, sendo 

importante, inclusive, para seu próprio desenvolvimento. Significa dizer, então, que, para 

Durkheim, o delito possui “um caráter funcional e não patológico”. Contudo, a ocorrência de 

condutas delitivas é preocupante quando ultrapassa determinados limites, colocando em risco 
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o próprio funcionamento da estrutura social, rompendo drasticamente com os valores e regras 

da comunidade, ocasionando, assim, uma desorganização social (SHECAIRA, 2018, p. 198). 

Outra importantíssima constatação de Durkheim foi sobre a finalidade da pena. Tal 

estudioso não acreditava na função de prevenção geral e especial da punição, mas sim na 

vingança pessoal, assim como nas sociedades mais primitivas, o que as difere dos suplícios, 

por exemplo, é a intensidade do castigo. Em outras palavras, a pena serve para satisfazer a 

consciência comum. Shecaira (2018, p. 200) é brilhante ao elucidar:  

[...] a pena consiste basicamente em uma reação passional, de intensidade graduada, 
que a sociedade exerce por intermédio de um corpo constituído sobre aqueles de 
seus membros que violaram certas regras de conduta. 

Merton, por sua vez, entendia que a anomia, vetor criminológico, tratava-se do colapso 

na estrutura cultural. Em outras palavras, a sociedade impõe regras de acordo com os valores 

dominantes e espera que todos os indivíduos sigam-nas. Contudo, nem todos os sujeitos têm 

capacidade de cumpri-las, por meios legais, já que não são oferecidos à maioria das pessoas 

meios para tanto. 

Sabadell (2000) apud Shecaira (2018, p. 206) ensina: 

Esta discrepância favorece particularmente o comportamento “inovador” (anômico) 
e leva ao crescimento dos casos de desvio: os membros da sociedade são 
pressionados a atingir determinadas metas (por exemplo, enriquecer e ostentar 
riqueza através do consumo de luxo), sem que seja possível, para a maioria deles, 
atingir este objetivo de uma forma que seja aceita pela opinião dominante. 

É o que ocorre exaustivamente no Brasil, tão repleto de desigualdade e segregação 

social. Espera-se que indivíduos constante e permanentemente esquecidos pela sociedade e 

pelo Poder Público, em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social, sigam as 

regras impostas pelos valores dominantes (diga-se de passagem, criadas, via de regra, por 

homens, brancos, heterossexuais, de classe média, com poder político e econômico, repletos 

de privilégios), sem que seja fornecido pelo Estado qualquer meio para tanto. Não há 

emprego, não há política pública de assistência social, de moradia digna, de educação, de 

inserção de jovens no mercado de trabalho, de segurança2, de saúde etc.  

Não se fornece qualquer perspectiva de futuro às pessoas da periferia e, ainda assim, 

acredita-se que discursos levianos como a meritocracia sejam válidos para quem sequer tem o 

que comer.  Muitas vezes, descumprir as regras da sociedade e praticar crimes é o meio que 

 
2 Importante mencionar, aqui, a letalidade das ações da polícia militar nas periferias do Brasil. Trata-se de um 
verdadeiro genocídio contra a população negra e pobre do país. Ler mais em: BERNARDO, Kaluan. A polícia 
mata muito. Aqui estão os dados para discutir o tema. 2015. Disponível em:  
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2015/12/10/A-pol%C3%ADcia-mata-muito.-Aqui-est%C3%A3o-os-
dados-para-discutir-o-tema. Acesso em 08 jun. 2019.  
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encontram para a subsistência. Ciente de todo esse histórico, o crime organizado, cada vez 

mais cedo, angaria jovens sob a promessa de uma melhoria de vida.   

É digna de menção a nota feita por Shecaira (2018, pp. 207-208): 

Devemos recordar a festa de aniversário, ocorrida no dia 27.10.1999, organizada 
pela socialite Vera Loyola, para comemorar o primeiro ano de vida de Pepezinha, 
uma cachorra da raça japonese chin. Foi contratado, para o evento, um bufê de elite 
carioca, sendo a festa regada à bebida estrangeira com bolo, brigadeiros, cajuzinhos, 
pirulitos e outras iguarias. A decoração foi feita com referência no filme 101 
dálmatas. [...] No dia seguinte, preso em flagrante por roubo na cidade do Rio de 
Janeiro, o assaltante Paulo César dos Santos Oliveira, 30 anos, ex motorista de 
Kombi, desempregado, pai de um filho de oito meses, indagado do porquê do 
cometimento do delito, afirmou que seu filho Eugenio estava passando fome e “essa 
gente fazendo festa para cachorro”! [...]. O episódio citado é importante, por ser 
lembrado, mesmo anos depois, como um símbolo de uma sociedade perversa e fútil. 
Como os brioches de Maria Antonieta.  
 

Não é necessário voltar até 1999 para que se constate a inversão de valores e o descaso 

da sociedade em geral com os indivíduos de classes menos favorecidas – ou nada favorecidas 

-, lembrados, muitas vezes, somente no momento em que se envolvem em práticas delitivas 

ou na ação truculenta da polícia. Em 2018, um cachorro foi morto a pauladas por um 

segurança do supermercado Carrefour em Osasco/SP. Milhares de protestos surgiram contra 

esse crime, de fato, repugnante (BARBOSA, 2018). Contudo, a reação popular não foi a 

mesma quando um menino negro de dezenove anos foi morto, por estrangulamento, por um 

funcionário do supermercado Extra no Rio de Janeiro (NOGUEIRA, 2019). O silêncio foi 

ensurdecedor. Os valores dominantes da atualidade determinaram, implicitamente, que a vida 

de um cachorro vale mais do que a de um ser humano pobre e negro.  

 
1.1.4 Teoria da Subcultura Delinquente 
 

A Teoria da Subcultura Delinquente foi consagrada, especialmente, por Albert Cohen.  

Diferentemente da contracultura, a subcultura aceita certos aspectos da cultura 

dominante, mas também possui valores específicos do grupo ao qual pertence. Assim, os 

indivíduos que integram determinado grupo fundam seus próprios valores e regras, 

formulando um conjunto de critérios a serem seguidos pelos integrantes, os quais se 

identificam uns com os outros por meio de problemas semelhantes. O crime, na verdade, é só 

mais uma das formas de expressão daquele grupo. 

Liberati (2019, p. 17) explica: 

Ela é composta por um grupo de pessoas que participam ou integram um sistema 
compartilhado de valores e normas que divergem das culturas mais amplas (ou 
dominantes). Explicações subculturais do crime situam a existência dos valores do 
grupo como suporte do comportamento criminal e estabelecem, como causa do 
desvio, os defeitos de adaptação às normas vigentes. 
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Nota-se que os estudiosos dessa Teoria apenas se preocupam em explicar a ocorrência 

de certas modalidades de crimes e dentro de contextos específicos, bem como encontram 

respaldo nas condutas dos adolescentes, que, por sentirem-se fora da comunidade, praticam 

infrações como forma de pertencer ao todo, no caso, a um grupo subcultural e como meio de 

buscar sensações momentâneas de prazer e de status.  

Com efeito, Cohen afirma que a delinquência subcultural é formada por três 

elementos, quais sejam: não utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo 

(SHECAIRA, 2018). O primeiro consiste na motivação não racional na prática do crime. Isto 

é, os adolescentes praticam-no por pura satisfação e não por necessidade ou qualquer outra 

finalidade justificável. A malícia da conduta é caracterizada pelo prazer em prejudicar o outro. 

Por fim, o último significa a negativa das regras sociais dominantes, ao passo que praticam 

condutas consideradas criminosas, mas avalizadas pelo grupo subcultural. 

Segundo Ferraz (2015), há, também, três tipos de subcultura delinquente, sendo elas: a 

“criminosa”, caracterizada pela busca de ganhos materiais perpetradas pelos membros e por 

valores criminais; a “evasiva”, que consiste, especialmente, no consumo de drogas e no 

abandono de papéis convencionais e a “conflitiva”, configurada pela procura de status através 

de força ou ameaça.  

Diferentemente da Escola de Chicago, os autores de tal Teoria não entendem que as 

áreas de delinquência concentram-se em locais de desorganização social, mas sim onde há 

valores invertidos no que tange à sociedade e conflitos entre as classes sociais. Veja-se o 

ensinamento de Shecaira (2018, p. 230): 

[...] o desenvolvimento de diferentes culturas em sociedades diferenciadas pode 
impedir um perfeito sistema de comunicações entre grupos distintos. Tal 
mecanismo, se não “corrigido” mediante um sistema de interação entre grupos, pode 
fazer com que haja um distanciamento cultural com grande diversidade de 
consequências [...] Em um sistema de competitividade absoluta, fundado na 
meritocracia e na busca de um sistema de valores que privilegia a ascensão social, 
surgem conflitos que tornam inacessível a alguns o atingimento de determinados 
bens, fazendo com que se tenha um fator cumulativo de afastamento das classes, 
criando um conflito entre elas.  
 

Em suma, as classes desfavorecidas econômica ou socialmente, que não possuem 

meios para que se alcance a ascensão social, buscam-na, muitas vezes, por meio de ilícitos, já 

que não são aceitas pela estruturação social. Com efeito, há o conflito entre as classes, uma 

vez que os cidadãos de classe média ou alta não compreendem os motivos que fizeram com 

que o indivíduo chegasse ao ápice de praticar um delito. Também se acredita que o conflito 

entre gerações, isto é, entre jovens e seus pais, leva-nos a integrar grupos de subcultura 

delinquente e, por conseguinte, a praticar crimes sem qualquer motivação racional. 
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Em última análise, um dos ensinamentos da Teoria de extrema importância para o 

presente trabalho trata da questão carcerária. Os presos ao serem encarcerados, de certa 

forma, são obrigados a respeitar e a seguir as normas do grupo de subcultura, isto é, dos 

demais presos e das próprias instituições de aprisionamento, como forma de sobrevivência em 

tal meio. Pimentel (1983, p.154) esclarece: 

[...] preso aprende desde logo a mistificar, assumindo uma posição comparável à 
esquizofrenia: finge acatar, assimilar, aprender e respeitar tudo o que lhe for 
transmitido pela Administração. Na verdade, porém, vive outra vida, inteiramente 
diversa, acatando, assimilando, aprendendo e respeitando realmente tudo aquilo que 
é passado pelos seus companheiros de prisão. O prisioneiro interioriza rapidamente 
as regras de convivência com os demais presos, para sobreviver. Identifica-se com 
estes, com seus valores, que são opostos aos estimados pela sociedade livre. 
Aprende a falar com as mãos, para entender o que os outros conversam, adota o 
jargão usual, os costumes assumidos pelos demais, e respeita a hierarquia existente 
entre os condenados, colocando-se nesse quadro e procurando o lugar que lhe cabe e 
o espaço que pode ocupar. 
 

Não é novidade que nenhuma das finalidades da pena é alcançada na prática. Trata-se, 

inclusive, de um grave problema de política criminal no Brasil. A pena de prisão nada mais é 

do que a personificação do sofrimento e da vingança. A verdade é que não houve muito 

avanço no que tange à humanidade da punição se comparada aos suplícios elucidados por 

Foucault3. À vista disso, considerando que todos os apenados encontram-se na mesma 

situação, reconhecem-se uns nos outros e criam seus próprios valores e regras.  

Em relação às normas do sistema prisional, desde logo aprendem a cumpri-las, ainda 

que superficialmente. Não é à toa que os indivíduos considerados mais perigosos e que 

praticaram os crimes mais graves são os que apresentam melhor comportamento carcerário. 

Afinal, a passagem pela prisão ensina-os como saírem vivos e como devem se comportar para 

que possam encontrar a liberdade de forma mais rápida.  

1.2 Teorias do Conflito 
 

Vistas as Teorias Consensuais, passa-se a avaliar as Teorias do Conflito, que são 

pautadas na mudança social e incluem as Teorias do Labelling Approach e a Crítica.  

 
3 Em sua obra “Vigiar e Punir”, Foucault demonstra o processo que castigava fisicamente os corpos desviantes e 
expunha-os como forma de espetáculo e de demonstrar o poder do Estado. “[...]um fato é certo: em algumas de 
dezenas de anos, desapareceu o corpo do supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto 
ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da 
repressão penal. No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, a 
melancólica festa de punição vai-se extinguindo. (...) A execução pública é vista então como uma fornalha em 
que se acende a violência. A punição vai-se tornado, pois a parte mais velada do processo penal, provocando 
várias conseqüências: deixa o campo da percepção quase diária e entra no da conseqüência abstrata; sua eficácia 
é atribuída à sua fatalidade, não à sua intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do 
crime e não mais o abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens (FOUCAULT, 
1997, p. 13-14). 
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Para tais teorias, diferentemente das anteriormente estudadas, a sociedade não é 

reflexo de um consenso, um acordo voluntário entre os indivíduos, mas os cidadãos cumprem 

as normas tão somente em razão de uma força coercitiva, a qual impõe valores e regras a 

serem seguidos. Isto é, uns se sujeitam às regras e outros as determinam (MARTINO e 

FREITAS, 2018). 

Mormente, entende-se que os crimes, espécies de conflitos, são naturais e importantes 

para as transformações sociais, já que, através deles, há a demonstração de insatisfação dos 

indivíduos, bem como a revitalização ou o surgimento de novas normas adaptadas à realidade.  

 
1.2.1 Teoria do Labelling Approach 
 

A Teoria do Labelling Approach, também chamada de Teoria da Rotulação Social ou 

da Etiquetagem ou Interacionista ou da Reação Social, surgiu nos Estados Unidos no início 

dos anos 60.  

Em primeiro lugar, é importante destacar que os criminólogos dessa Teoria passam a 

preocupar-se com a reação decorrente da punição, isto é, na delinquência resultante do 

processo de estigmatização (delinquência secundária), e não somente com as causas que 

levam o sujeito a praticar crimes (delinquência primária).  

O estigma determina aspectos pejorativos como inerentes aos indivíduos que 

praticaram crimes e foram punidos. A sociedade, então, passa a vê-los e a rotulá-los tão 

somente com tal característica, o que é chamado de dramatização do mal (SHECAIRA, 2018).  

Becker nomeia a pessoa que não é aceita por determinado grupo da comunidade como 

outsider, uma vez que rompeu com as regras sociais vigentes e, a partir daí, é excluído e 

estigmatizado pelo todo (SHECAIRA, 2018). 

Há, ainda, o conceito de desviante trazido pela Teoria do Etiquetamento. Entende-se 

que a conduta desviante tem origem na própria sociedade ao definir quais regras, de acordo 

com os valores vigentes à época, são permitidas e quais são proibidas. Assim, o indivíduo, ao 

descumpri-las, é considerado desviante. Nota-se, então, que o desvio é consequência das 

regras impostas pela comunidade. É o que Durkheim (1902, p. 41) entende: “Não é preciso 

dizer que um ato fere a consciência comum porque é criminoso, mas que é criminoso porque 

fere a consciência comum. Não o reprovamos porque é um crime, mas é um crime porque o 

reprovamos”. 

Nesse diapasão, Andrade (1995, p.26): 
 
Uma conduta não é criminal “em si” (qualidade negativa ou nocividade inerente) 
nem seu autor um criminoso por concretos traços de sua personalidade ou 
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influências de seu meio ambiente. A criminalidade se revela, principalmente, como 
um status atribuído a determinados indivíduos mediante um duplo processo: a 
“definição” legal de crime, que atribui à conduta o caráter criminal e a “seleção” que 
etiqueta e estigmatiza um autor como criminoso entre todos aqueles que praticam 
tais condutas.  
 

Nesse sentido, basta ver que 64% (sessenta e quatro por cento) da população prisional 

é negra e que 26% (vinte e seis por cento) dos homens4 estão presos por tráfico de drogas e 

41% (quarenta e um por cento) por crimes patrimoniais (BRASIL,2017), o que, per si, 

demonstra o perfil socioeconômico dos condenados à pena privativa de liberdade no Brasil. 

Assim como o defendido pelos autores, a classe dominante define o que é crime e pune, de 

forma seletiva, os marginalizados. É digna de nota, inclusive, a falência da guerra às drogas. 

O proibicionismo também é elitista. É utopia acreditar que os grandes traficantes são punidos. 

Os presos condenados por tráfico de entorpecentes são pobres, negros, periféricos e que, na 

maioria dos casos, não possuem qualquer posição insubstituível na organização criminosa. 

Valem os questionamentos: quem define o que é droga? Por que determinada substância, que 

também causa dependência química, como o cigarro, é lícita, e outra, como a maconha, não? 

Novamente, vê-se que são os valores dominantes e repletos de privilégios que “etiquetam” e 

selecionam o que e quem será considerado crime e criminoso.  

Em consonância com o exposto, outra discussão muito importante trazida pela Teoria 

foi, implicitamente, a da seletividade e do Direito Penal do Autor5. Acredita-se que a reação 

social varia diante da conduta desviante de acordo com quem a pratica, isto é, segundo as 

condições pessoais do sujeito.  

Zaffaroni (1991, p. 130) explica: “estes estereótipos permitem a catalogação dos 

criminosos que combinam com a imagem que corresponde à descrição fabricada, deixando de 

fora outros tipos de delinquentes (delinquência de colarinho branco, dourada, de trânsito 

etc.)”. 

Tal seletividade é notória até hoje. Basta ver a diferença da reação social, da mídia, da 

própria resposta estatal e das instituições quando um mesmo crime é praticado por um branco 

e por um negro ou quando um mesmo delito é praticado por um jovem da periferia e por um 

adolescente de bairro nobre. Tende-se a rotular, de imediato, os vulneráveis 
 

4 O perfil das mulheres encarceradas será analisado em capítulo próprio.  
5 De acordo com Mohamed (2010, p. 4): “[...] com o direito penal do autor surge o chamado tipo do autor, em 
que será criminalizada a personalidade e não apenas a conduta do agente. Sendo assim, pune-se o ladrão e não o 
furto, o assassino e não apenas o homicídio. O fato passa a ser apenas um início, um ponto de partida para se 
chegar ao que realmente importa, que é a punição de seu autor. No direito penal do autor é permitido se punir de 
forma mais contundente indivíduos que por sua maneira de vida, por seu comportamento social, representam 
uma ameaça aos padrões morais aceitáveis pela maioria dos cidadãos.” Disponível em: 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2010/trabalhos_12010/andremohamed.pdf. 
Acesso em: 10 jun. 2019. 
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socioeconomicamente de “traficantes”, “bandidos”, sem que haja qualquer cumprimento aos 

princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. O pior é que tais estigmas 

acompanham os indivíduos por toda a vida, independentemente se vierem a ser absolvidos ao 

fim do processo.  

Como exemplo, pode-se verificar duas notícias, que narram o mesmo tipo penal, 

publicadas pela página da internet G1. A primeira, publicada em 27/03/2015, tem como título 

“Polícia prende jovens de classe média com 300 kg de maconha no Rio” (G1 RIO, 2015). A 

segunda, em contrapartida, publicada em 17/03/2015, traz o título “Polícia prende traficante 

com 10 quilos de maconha em Fortaleza” (GI CE, 2015).  

Não restam dúvidas da seletividade lamentável presente em tais reportagens que 

narram exatamente o mesmo crime. A única diferença notável é que os jovens da classe 

média, do Rio de Janeiro, possuíam trezentos quilos de maconha e, ainda assim, não foram 

taxados de “traficantes”, ao contrário do que ocorreu em Fortaleza, onde o sujeito foi 

denominado pejorativamente como “traficante” porque possuía dez quilos do mesmo 

entorpecente.  

Vale lembrar, ainda, da pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 

entre 18 de janeiro a 15 de abril de 2016, que constatou que a chance de uma pessoa branca, 

presa em flagrante, ser solta, após a realização de audiência de custódia no Estado, é 32% 

(trinta e dois por cento) maior que a de um negro (DINIZ, 2016).  

Será que os negros, presos em flagrante, demonstraram os requisitos autorizadores 

para a decretação da prisão preventiva em percentual tão elevado se comparado com os 

brancos? Certamente que não. É digno de nota, também, o levantamento realizado em São 

Paulo pela Revista Exame (DOMENICI e BARCELOS, 2019) que concluiu que os negros são 

mais condenados por tráfico de drogas, ainda que com menos entorpecentes apreendidos. O 

que ocorre, na verdade, é a questão lamentável da seletividade, do elitismo, da distância social 

entre os julgadores e determinados acusados e do racismo institucional6 que permeia toda a 

sociedade brasileira, inclusive o Poder Judiciário. 

 
6 Sobre racismo institucional, Santos explica: “Se as instituições são o que costumeiramente encontramos nas 
sociedades complexas modernas e são elas a sua sustentação, dizer que o racismo é institucional significa afirmar 
que o racismo não só está entranhado nas instituições, mas que a sociedade inteira – e todas as instituições que a 
sustentam – foi edificada com base na hierarquia, exploração e violência contra os negros. Significa dizer que o 
racismo institucional é a ideologia que assegura, por meio da exploração simbólica e material dos negros, a 
ordem social vigente” (SANTOS, 2015, p. 10). Ver mais em: SANTOS, Gislene Aparecida dos. Racismo 
institucional: uma análise a partir da perspectiva dos estudos pós-coloniais e da Ética. Ensaios Filosóficos, 
Volume XI – Julho/2015. Disponível em: 
<http://www.ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo11/GisleneAparecidadosSantos.pdf>. Acesso em 11 jun. 
2019.  
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Além disso, os autores buscam compreender o porquê de determinados indivíduos não 

seguirem os impulsos desviantes inatos a todos os seres humanos.  

Becker responde a essa pergunta dizendo que as classes médias, que já conseguiram 
certos padrões mínimos de bem-estar e conforto, teriam muito a perder com um 
crime. Um estudante da universidade, com carreira promissora, perderia muito se 
fosse pego utilizando entorpecentes. A família saberia, o emprego futuro estaria em 
risco, sua reputação seria abalada. Já as pessoas que não têm necessidade de manter 
uma aparência poderiam seguir seus instintos naturais, seus impulsos (SHECAIRA, 
2014, p. 260). 
 

Como visto, a Teoria acredita que a rotulação perpetrada pela sociedade é que faz com 

que os sujeitos voltem a praticar crimes e isso é ainda mais grave quando o agente é 

submetido a uma instituição de controle total7, como é o caso da pena privativa de liberdade.  

O próprio estigma é perpetrado pelos atores do sistema de justiça criminal (como o 

Judiciário, Ministério Público e polícia), que, na verdade, deveriam prezar pelo respeito à 

dignidade da pessoa humana e aos meios para evitar a reincidência, especialmente ao segregar 

grupos já marginalizados.  

O que se percebe é que os suspeitos são sempre os mesmos. Se há um indivíduo 

primário e um reincidente suspeitos de praticarem um crime, sem dúvidas, o processo 

criminal recairá sobre o que já possui antecedentes. Isso porque as próprias instituições não 

acreditam na eficácia da pena e tampouco na possibilidade de reintegração social dos 

indivíduos. Veja-se, aqui, a força do estigma presente novamente e o Direito Penal do Autor8, 

que deveria ser repudiado por ser contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. Pune-se o 

sujeito pelo que ele é, e não pelo que ele verdadeiramente fez. 

Todos esses estigmas acarretam alterações na forma pela qual o indivíduo vê a si 

mesmo, isto é, passa-se a acreditar que, de fato, sua existência resume-se àquele rótulo, o que 

é denominado role engulfment (SHECAIRA, 2014, p. 262). Há, assim, um vetor criminógeno 

 
7 De acordo com Goffman (1961, p.17-18): “Uma disposição básica da sociedade moderna é que o indivíduo 
tende a dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, com diferentes co-participantes, sob diferentes 
autoridades e sem um plano racional geral. O aspecto central das instituições totais pode ser descrito com a 
ruptura das barreiras que comumente separam essas três esferas da vida. Em primeiro lugar, todos os aspectos da 
vida são realizados no mesmo local e sob uma única autoridade. Em segundo Lugar, cada fase da atividade diária 
do participante é realizada na companhia imediata de um gruo relativamente grande de outras pessoas, todas elas 
tratadas da mesma forma e obrigadas a fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as 
atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma atividade leva, em tempo 
predeterminado, à seguinte, e toda a sequência de atividades é imposta de cima, por um sistema de regras 
formais explícitas e um grupo de funcionários”. Para mais informações, consultar: GOFFMAN, Erving. 
Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva. 9 ed. 1961.  
8 Segundo Brunoni (2007, s.p.), no Direito Penal do Autor: “o que verdadeiramente configura o delito é o modo 
de ser do agente, como sintoma de sua personalidade: a essência do delito radica em uma característica do autor 
que explica a pena”. Ler mais em: BRUNONI, Nivaldo. Ilegitimidade do direito penal de autor à luz do princípio 
de culpabilidade. 2007. Disponível em: 
<http://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao021/Nivaldo_Brunoni.htm>. Acesso em 11 jun. 2019.  
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que contribui para a reincidência, uma vez que a pessoa passa a crer que é deveras um 

criminoso, não lhe cabendo exercer nenhum outro papel social.  

Além disso, a Teoria do Labelling Approach trata das cerimônias degradantes, que 

consistem nas diversas etapas que possuem os processos criminais, já que o indivíduo perde 

sua identidade e é visto tão somente como o criminoso, com a identidade de desviante.  

Sabe-se que a pena, per si, é estigmatizante, degradante e segregadora. No entanto, 

segundo tal Teoria, ela também acarreta um processo conhecido como desculturamento, que 

ocorre quando o agente é submetido a uma instituição de controle total, como as prisões, e, 

desde sua entrada, perde sua identidade, seus valores, suas características e substitui-os pelas 

regras e valores institucionais, bem como em razão das humilhações e violência sofridas. Em 

suma, o desculturamento consiste na perda da identidade do sujeito. 

Shecaira (2018, p.265) explica: 

Se a permanência do condenado é longa na instituição total ele passa a sofrer um 
processo gradativo de desculturamento, isto é, ele sofre progressivamente uma série 
de rebaixamentos, humilhações, degradações pessoais e profanações do eu. Esse 
mecanismo mortificador inicia-se com o processo de recepção do condenado. Ele 
passa a ser desculturado, inicialmente, pela perda do nome e com a atribuição de um 
número de prontuário que passará a ser sua nova identidade. Ele será privado de 
seus pertences pessoais [...] e lhe será dado um uniforme padrão, exatamente igual 
ao de todos os outros condenados. A partir daí ele é medido, identificado, 
fotografado, examinado por um médico para depois ser lavado, o que simboliza o 
despir-se de sua velha identidade para então assumir a nova. [...] perderá um sentido 
de segurança pessoal que constituirá um fundamento para suas angústias e seu 
desfiguramento pessoal. Passará a dar aos superiores, respostas verbais humilhantes, 
dizendo, por exemplo, um “senhor” a todo momento, sendo obrigado a baixar a 
cabeça e colocar as mãos para trás em sinal de respeito. 

 
Como alternativas para os problemas apresentados pela Teoria da Rotulação, há a 

diversão ou diversificação, que se trata da solução do crime por meios alternativos, informais 

e não institucionais e a retirada de alguns tipos penais do Código Penal, além da redução da 

distância social entre o indivíduo e o resto da comunidade. Para tanto, defende-se que é 

necessária a extinção de qualquer documento que demonstre que o agente já se envolveu com 

a justiça criminal, como, por exemplo, a folha de antecedentes, o que deixaria de inviabilizar a 

redução de oportunidades para tais sujeitos e, por conseguinte, permitiria a reintegração 

social. 

Por fim, nota-se que os autores da “Teoria da Reação Social” evitam utilizar 

terminologias pejorativas como “criminoso, delinquente, bandido”, haja vista a carga 

valorativa altamente negativa que tais palavras possuem, contribuindo, ainda mais, para a 

estigmatização dos indivíduos.  
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1.2.2 Teoria Crítica 
  

A Teoria Crítica ou Radical surge com o livro “Punição e Estrutura Social” de Georg 

Rusche e Otto Kirchheimer e compreende que a prisão é ligada à política e ao surgimento do 

capitalismo. Assim sendo, acredita-se que toda lei é um ato político e, por conseguinte, todo 

preso é preso político (SHECAIRA, 2018). 

Em outras palavras, de acordo com Lopes (2019), a criminologia crítica entende que o 

conflito é uma luta de classes observado a partir dos modos de produção e da infraestrutura 

socioeconômica do capitalismo.  

Como ideias centrais de tal teoria tem-se que a lei penal é uma estrutura e o direito não 

é uma ciência, mas sim uma ideologia que deve ser interpretada por um método histórico 

dialético. Acredita-se que o homem não tem livre arbítrio, já que possui necessidades 

materiais muitas vezes inalcançáveis, o que pode levar os indivíduos a praticarem crimes. Em 

suma, os estudiosos de tal Teoria entendem que o problema criminal não é solucionável 

dentro de uma sociedade capitalista como a vigente (LOPES, 2019). 

Segundo Mendes (2017, p. 61): “Para a criminologia crítica, o sistema penal nasce 

com uma contradição. De um lado, afirma a igualdade formal entre os sujeitos de direito. 

Mas, de outro, convive com a desigualdade substancial entre os indivíduos, que determina a 

maior ou menor chance de alguém ser etiquetado como criminoso”.  

Define-se, ainda, o que são os crimes de acordo com os interesses da classe dominante 

e com o objetivo de dominar as classes mais baixas através da aplicação da lei. Em outras 

palavras, o sistema penal é fundamentado no poder e no privilégio. Destarte, os críticos creem 

que a ocorrência de crimes varia em cada sociedade e que há menor prática de infrações nas 

sociedades socialistas, já que o conflito entre as classes é menor (SHECAIRA, 2018). 

O movimento da Teoria Crítica dividiu os criminólogos em três correntes: o 

neorrealismo de esquerda, o minimalismo e o abolicionismo.  

O primeiro entende que a pobreza não é um vetor criminológico isolado, mas sim que 

a prática de crimes é um conjunto entre aquela e o individualismo, a competição entre os 

sujeitos, a busca por bens materiais e as discriminações etc. Preocupa-se, também, com a 

vítima do crime, o que não ocorre no processo penal.  

Afinal, o que se observa, na maioria dos casos, é que a vítima registra a ocorrência na 

Delegacia de Polícia, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe-a e designa 

audiência de instrução, debates e julgamento. Com isso, a vítima é intimada, comparece a 
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audiência, presta declarações e sua participação termina. Ou seja, em nenhum momento as 

instituições preocupam-se em prestar assistência efetiva a ela. Esta serve meramente para 

punir o acusado. E pior: a vítima sequer tem notícia sobre o que aconteceu no processo em 

que ela, especialmente, foi lesada. 

Além disso, o neorrealismo visa a facilitar a criação de uma nova relação entre a 

polícia e a sociedade, bem como a descriminalização de certas condutas e a criminalização de 

outras, segundo as demandas sociais da classe trabalhadora existentes em cada época, e a 

reinserção social dos condenados ao invés de segregá-los, ainda mais, com penas privativas de 

liberdade. Ressalte-se que tais críticos não defendem a abolição da prisão. Pelo contrário, 

reconhecem a sua importância, mas tão somente para casos extremos.  

O minimalismo, por sua vez, propõe que o Direito Penal seja, a curto prazo, reduzido, 

uma vez que a aplicação da pena pode ocasionar consequências mais gravosas do que a 

própria prática do crime, além de uma transformação na ideia de criminalidade, substituindo o 

foco dos chamados “crimes de rua” (como furto e roubo) para a criminalidade dos oprimidos 

(crimes de racismo, discriminação sexual, crimes de colarinho branco etc). Busca-se, aqui, a 

defesa dos mais fracos, da democracia e da igualdade dentro de uma sociedade capitalista. 

Crê-se que se deve descriminalizar determinadas condutas que acarretam danos individuais ou 

praticadas sem violência ou grave ameaça e criminalizar fatos que acarretam lesões coletivas. 

Por fim, traz-se a ideia de fragmentariedade9, subsidiaridade10 e Direito Penal como última 

ratio, bem como que não é possível implantar o abolicionismo a curto ou médio prazo, mas 

que, se aplicada a intervenção mínima do Direito Penal, isso seria possível futuramente 

(SHECAIRA, 2018). 

Em última análise, o abolicionismo defende que a prisão serve exclusivamente para 

reproduzir, ainda mais, as desigualdades, os estigmas e as injustiças sociais, bem como que a 

justiça criminal é seletiva e elitista. Além disso, os abolicionistas entendem que a definição do 

delito é uma realidade construída e modificável de acordo com o momento histórico da 

sociedade.  

Mormente, pensa-se que já se vive numa sociedade sem Direito Penal, as normas 

penais não cumprem sua função, as finalidades da pena não são alcançadas na prática (pelo 

 
9 O princípio da fragmentariedade consiste na assertiva de que o Direito Penal deve tipificar um número mínimo 
de condutas, ou seja, somente aquelas consideradas mais graves e praticadas contra bens jurídicos que merecem 
maior proteção estatal.  Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarTesauro.asp?txtPesquisaLivre=PRINC%C3%8DPIO%20DA%2
0FRAGMENTARIEDADE. Acesso em: 10 jul. 2019. 
10 O princípio da subsidiariedade assegura que o Direito Penal somente será acionado quando outros ramos do 
Direito mostrarem-se insuficientes para garantir o controle social.   
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contrário, servem para causar dor e sofrimento ao apenado), os estigmas decorrentes da 

condenação criminal inviabilizam a reintegração social dos sujeitos. A vítima também não 

importa ao sistema penal. O juiz, em especial, não possui qualquer empatia com o acusado, já 

que não se enxerga nele, haja vista a enorme distância social que permeia essa relação. A 

existência da prisão tampouco faz que com os indivíduos deixem de praticar crimes 

(SHECAIRA, 2018). 

Sobre os substitutivos penais, Carvalho (2010, p. 152) é claro ao afirmar:  

A hipótese central comungada pelas vertentes da criminologia crítica é a de que a 
política dos substitutivos penais não rompe com a estrutura punitivista e, ao 
contrário do divulgado pelo discurso oficial reformador, atua como elemento de 
reprodução e de relegitimação da lógica do encarceramento. 
 

Em outras palavras, a criminologia crítica entende que os meios alternativos à prisão, 

como a pena restritiva de direitos, a justiça restaurativa, o sursis, o livramento condicional etc 

não são, de fato, alternativos, uma vez que não deixam de punir os indivíduos. Ao contrário, 

os aplicadores de tais institutos aguardam, em todo momento, o descumprimento das 

condições impostas ao sujeito para que lhe apliquem, enfim, a pena privativa de liberdade. Em 

suma, não há ruptura com o modelo punitivo tradicional. O retribucionismo, na verdade, 

nunca foi esquecido. 

 

1.3 Criminologia Feminista11 
 

Sabe-se que entre o final da Idade Média e o século XIX não houve qualquer 

pensamento criminológico no sentido de estudar a repressão e perseguição das mulheres, 

ainda que presente a absurda caça às consideradas bruxas na Inquisição. Nem mesmo a 

promulgação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na França, 

possibilitou tal análise. Ao contrário, a busca pela igualdade excluía determinados grupos, 

como é o caso das mulheres, ao passo que reduzia suas existências a condições de mães, filhas 

e esposas (MENDES, 2017). 

No mesmo sentido, a Revolução Francesa, por não ter alcançado a prometida 

igualdade, liberdade e fraternidade a certas camadas sociais, como às mulheres, resultou em 

manifestações feministas, já que reafirmou o papel de submissão da mulher em relação ao 

homem, assim como a luta pelo sufrágio universal. 

 
11 Trechos deste subcapítulo foram utilizados para compor o artigo “Mulheres invisíveis: entre grades, 
patriarcado, abandono e (in)dignidade sexual”, apresentado no V Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão. 
Para mais informações, consultar: http://www.prisoes2019.sinteseeventos.com.br. 
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Nas décadas de 60 e 70, as ativistas e teóricas feministas iniciaram um profundo 

debate no interior do discurso marxista, já que a questão de gênero era ignorada na luta 

marxista, preocupando-se tão somente com a opressão racial e de classe. Consequentemente, 

as feministas marxistas e socialistas buscavam unir as pautas feministas ao marxismo sob o 

fundamento de que a “diferença sexual era anterior à exploração de classe sobre a qual se 

estruturava a sociedade e que os homens da classe trabalhadora também oprimiam as 

mulheres”.  

De acordo com Mendes, os pensamentos de Juliet Mitchell ampliaram a perspectiva 

feminista marxista justamente por terem defendido que só seria possível uma mudança na 

condição de vida das mulheres caso houvesse uma transformação, de forma simultânea, nos 

seguintes ramos: produção, reprodução, sexualidade e socialização de crianças. Vale dizer que 

se passou a entender que a maternidade e o controle da sexualidade feminina são decisivos 

para a opressão das mulheres, o que é indiscutivelmente observado até os tempos atuais no 

Brasil, em especial no caso de mulheres presas. Afinal, é exatamente no controle sexual das 

mulheres que o patriarcado fundamenta-se.  

As feministas socialistas, por sua vez, entendiam que a sociedade organiza-se em duas 

vertentes: a da produção e a da reprodução humana, sendo que esta última é baseada 

justamente nas relações patriarcais de gênero. Campos (2017, p.98) é irretocável ao afirmar: 

“Se na sociedade capitalista os trabalhadores são explorados pela classe capitalista, no 

patriarcado as mulheres são exploradas/dominadas pelos homens que, independentemente de 

sua classe ou raça/etnia, tentam controlar a reprodução das mulheres.” Na verdade, o 

machismo não está ligado a um sistema econômico exclusivo (nem mesmo ao capitalismo). 

Pelo contrário, a opressão às mulheres esteve presente muito antes do surgimento do 

capitalismo. 

Ressalte-se que o desenvolvimento do feminismo brasileiro, surgido no interior da 

esquerda marxista e da luta pela redemocratização do país, deu-se por forte influência de 

Alexandra Kollontai12, Rosa de Luxemburgo13, Simone de Beauvior14 e Juliet Mitchell15. 

 
12 Alexandra Kollontai foi uma comunista e revolucionária russa. Lutou pelos direitos das mulheres e criticou 
veementemente o sistema capitalista por oprimir a classe trabalhadora e, ainda mais, as mulheres trabalhadoras. 
Influenciou feministas socialistas em todo o mundo e publicou, dentre outras obras, “A Nova Mulher”, em 1918, 
e “A Moral Sexual” em 1921. https://medium.com/qg-feminista/o-que-alexandra-kollontai-tem-a-nos-dizer-
3844aa163598 e CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia Feminista: teoria feminista e crítica às criminologias. 
1ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 105.  
13 Rosa Luxemburgo foi uma revolucionária polaco/alemã, a mais importante dirigente marxista da história, ex-
militante do Partido Socialdemocrata da Alemanha (SPD), bem como a líder mais significativa da Liga 
Espartaquista e fundadora do Partido Comunista da Alemanha. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/11/cultura/1547209310_525215.html. Acesso em 10 jul. 2019. 
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A teoria feminista culturalista, por outro lado, desenvolvida na década de 1970, 

defendia que as sociedades compreendiam ser exclusivamente responsabilidade das mulheres 

o cuidado dos filhos e a administração do espaço doméstico, ao passo que aos homens cabiam 

se dedicar a atividades externas. Veja-se que há, aqui, a “universalização da maternidade e a 

constituição de um eu específico para homens e mulheres a partir dessa vivência ou vínculo 

de relação” (p. 107). Isto é, tal pensamento contribui à visão reducionista da mulher a 

maternagem. Por óbvio, a maternidade não deve ser algo exigido e tampouco esperado das 

mulheres. Pelo contrário, deve-se ter o direito de escolher se quer vivenciá-la ou não, ainda 

que isso tenha sido imposto socialmente há tempos.  

À vista do exposto, vislumbra-se que as críticas tanto ao movimento feminista 

marxista quanto ao culturalista fundamenta-se no fato de delimitarem um único fator como 

responsável pela opressão sofrida pelas mulheres, quando, na verdade, ela é a soma de 

diversos elementos. 

No afã de compreender melhor o cenário da criminologia no que tange ao estudo das 

mulheres, é necessário relembrar a Teoria do Delinquente Nato, formulada por Lombroso. O 

autor entendia que os vetores criminógenos eram as características biológicas dos indivíduos. 

Isto é, o crime era visto como uma manifestação da periculosidade do sujeito, pautada- diga-

se de passagem- em uma porção de estigmas.  

Posteriormente, em 1982, juntamente com Giovanni Ferrero, Lombroso escreveu La 

Donna Delinquente, obra que, da mesma forma que a Teoria supracitada, tratava das 

características biológicas das mulheres que as levavam a delinquir. Para tanto, realizou a 

medição dos crânios, dos traços do rosto e do cérebro de mulheres presas, chegando, 

inclusive, a conclusões relacionadas ao clitóris. Observa-se que, segundo os dois 

criminólogos, a mulher seria, por razões fisiológicas, inerte e passiva, sendo, portanto, mais 

submissa e obediente às regras e às leis do que os homens. Contudo, segundo tais autores, as 

mulheres seriam seres amorais (isto é, podiam ser calculistas, frias, más e sedutoras), o que as 

faria ingressar na prostituição. Mendes (2017, p. 44) elucida: 

Enquanto em uma mulher “normal” a sexualidade encontra-se subordinada à 
maternidade, o que faz com que a mãe “normal” coloque os/as filhos/as em 
prioridade absoluta, entre as criminosas dá-se justamente o oposto. Elas, as 

 
14 Simone de Beauvior foi uma escritora, intelectual, filósofa, ativista política e feminista francesa. Autora do 
conhecido livro “O Segundo Sexo” publicado em 1949. É um ícone do feminismo até os tempos atuais. 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/05/cultura/1562337766_757567.html 
15 Juliet Mitchell é uma psicanalista e feminista socialista britânica. Dentre muitas outras obras, é autora dos 
livros "Women - The Longest Revolution" (Mulher - A Mais Longa Revolução), "Women's Estate" (O Território 
da Mulher) e "Psychoanalysis and Feminism" (Psicanálise e Feminismo). Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u5053.shtml. Acesso em: 10 jun. 2019. 



30 
 

criminosas, não hesitam em abandonar seus/as filhos/as, ou a induzir suas próprias 
filhas à prostituição.  
 

Vale dizer, aqui, que a prostituição torna-se o melhor exemplo da criminalização das 

mulheres a partir de estigmas e preconceitos de gênero. Divide-se a mulher, de forma 

extremista, entre boa e má e com base em uma visão patriarcal, reducionista e simplista de 

que se a mulher fosse prostituta, por exemplo, não poderia ser uma boa mãe, além de seus 

direitos sexuais serem reduzidos à reprodução.  

É digno de nota que, ainda hoje, é o que se vê nas decisões do Poder Judiciário no que 

tange à condução do processo criminal de mulheres, que reflete uma presunção repleta de 

valores morais, a livre arbítrio do magistrado, sem qualquer realização de estudo psicossocial 

por equipe técnica capacitada, que a genitora, por ter cometido um crime, é prejudicial aos 

seus filhos. Isto é, prefere-se manter crianças longe de suas mães e mandá-las a instituições de 

acolhimento ao invés de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Habeas 

Corpus Coletivo nº 143.641 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019), que será analisado 

mais a frente, e assegurar a liberdade provisória. É exatamente o refletido pela pesquisa 

realizada pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, durante o período de dezembro de 2017 a 

abril de 2018, que acompanhou mulheres durante audiências de custódia em São Paulo, ao 

analisar as manifestações de promotores de Justiça e as decisões de juízes de direito, que 

seguem: 

Ademais, as autuadas Amanda e Cristina disseram que levavam seus filhos junto 
com elas quando do tráfico de drogas dentro da penitenciária, evidenciando-se o 
descaso com as crianças e a evidente colocação em risco destas. Assim, se não 
bastasse a não comprovação da maternidade em relação às três autuadas, assiste 
razão a D. Promotora de Justiça no que se refere à excepcionalidade quanto à 
aplicação do HC Coletivo n. 143.641 do STF, considerando-se a gravidade da 
conduta das autuadas ao adentrarem na Penitenciária com drogas para detentos. 
 
Embora haja comprovação de uma filha de 11 anos, é certo que a substituição da 
prisão preventiva por domiciliar não é automática [...]. Considerando o recente 
posicionamento manifestado pelo E. [Egrégio] STF em sede de HC coletivo, é certo 
que a prisão domiciliar pode ser negada em situação excepcionalíssima, o que é 
exatamente o caso em tela [...] diante das circunstâncias do caso concreto [...] 
entendo que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar será 
completamente inócua [...].  
 
Por fim, conforme bem salientado pelo MP, a autuada foi presa ao meio-dia, quando 
a sua filha de 11 anos já teria saído da escola, conforme alegado pela autuada em 
audiência, de modo que a filha menor estaria sozinha sem os cuidados da genitora. 
Aliás, entendo que a própria conduta da autuada, diante do que consta nos autos, 
acaba por colocar em risco o próprio desenvolvimento regular da criança, que em 
poucos meses completará 12 anos de idade. 
 
[promotora]: Pessoas que são mães sabem que não dá para se dedicar ao tráfico; não 
podem alegar agora que são essenciais aos filhos. Entendo que é a aplicação do 
ditado “antes só do que mal acompanhado” porque esse é o caso de perder a guarda 



31 
 

dos filhos. Assim, encaminho à Vara da Infância e Juventude para a perda do poder 
familiar. 
 
[promotora 1]: A manutenção da custodiada no lar causaria ademais prejuízo às 
crianças, tendo em vista o péssimo exemplo dado pela indiciada, que pratica 
condutas delituosas.  
 
[promotora 2]: Peço que não seja substituída a preventiva pela domiciliar, pois ela 
estava traficando ao invés de cuidar dos filhos. 
 
[promotora]: O que você ia fazer com esses produtos? [...] No caso está 
caracterizada situação excepcionalíssima: vive de furtos e a conduta da autuada é 
grave, pois levou a criança de 7 anos para cometer o delito. Isso afetará a 
personalidade da criança [...].  
 
[promotora]: A senhora precisa procurar um emprego. [...] Ainda se tivesse 
passando fome. Que exemplo você quer dar para seus filhos? Da próxima vez fica 
presa, acredito eu. 
 

Ressalte-se que a audiência de custódia é prevista no Pacto de San José da Costa Rica, 

cujo Brasil é signatário, e foi implementada pela Resolução nº 213/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, a qual prevê que o indivíduo, preso em flagrante delito, deve ser 

apresentado em até vinte e quatro horas à autoridade judicial competente no afã de ser ouvido 

sobre as condições em que se deram sua prisão. Veja-se que não deve ser feito qualquer juízo 

de valor pelo juiz ou promotor. Não é o momento para a discussão no que tange à prática ou 

não do crime. Mesmo assim, como visto nas falas acima, os magistrados decidem sobre a 

conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar presumindo, desde logo, a prática do 

ilícito penal, e justificando-a como forma de negar direitos. 

Mormente, da mesma forma que fez com os homens, Lombroso classificou as 

mulheres criminosas em categorias diferentes, quais sejam: criminosas natas, criminosas 

ocasionais, ofensoras histéricas, suicidas, mulheres criminosas lunáticas, epilépticas, 

moralmente insanas e criminosas de paixão (MENDES, 2017). 

Mais um pensamento machista foi trazido pelo autor: acreditava-se que as mulheres 

mais bonitas possuíam uma maior aptidão para a sedução e para enganar as pessoas. 

Contraditoriamente, a beleza também era utilizada como parâmetro para diminuir e melhorar 

a situação das mulheres acusadas de praticarem crimes. Pensava-se, também, que as mulheres 

com características masculinas eram mais perigosas por não seguirem os instintos femininos 

inatos a elas (MENDES, 2017). 

Thomas, que teve influência de Lombroso, baseava sua teoria no liberalismo e buscava 

métodos de tratamento individual ou de cura. Além disso, o autor compreendia que a 

criminalidade ou o desvio eram patologias socialmente induzidas e não uma anormalidade 

biológica. Com efeito, entendia que os infratores deveriam ser tratados como não 
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socializados, já que não se adaptaram aos valores da sociedade. Observa-se que as instituições 

de assistência social que lidavam com crianças e adolescentes “problemáticas” ou que 

possuíam “tendências criminosas”, à época, foram adeptas às ideias de Thomas. Acreditava-se 

que era mais fácil considerar que tais jovens precisavam de ajuda ao invés de puni-los por 

ainda estarem em processo de formação moral e, portanto, ser possível a “correção” das 

“características desviantes”, o que não acontecia com os adultos (SMART, 1977). 

No mais, o autor, ao analisar as diferenças sexuais, utilizou o conceito de “katabolic” 

para homens e de “anabolic” para mulheres. O primeiro consistia em um processo de 

destruição de energia que resultava em criatividade, ao passo que o segundo baseava-se num 

processo de armazenamento de energia que levava à passividade. Thomas também considerou 

diferenças fisiológicas dos sexos para justificar as variações no comportamento social dos 

homens e das mulheres, afirmando que tais discrepâncias explicavam o motivo pelo qual os 

homens tornavam-se bem-sucedidos e reconhecidos e as mulheres não, esquecendo, contudo, 

as opressões que essas sofriam, o que inviabilizava que exercessem qualquer papel designado 

socialmente ao sexo masculino (SMART, 1977). 

Destarte, a análise de Thomas sobre o comportamento humano na sociedade baseava-

se no conceito de desejos que derivavam de instintos biológicos que, segundo ele, poderia ser 

canalizado para metas apropriadas através da socialização. Acreditava, no entanto, que tais 

instintos variavam nos homens e nas mulheres, já que essas possuíam maior variedade de 

amor em seus sistemas nervosos, o que as levava a possuir um instinto materno e a assumir 

responsabilidade pelos seus próprios filhos e por homens doentes e indefesos. Argumentava, 

ainda, que tal necessidade exacerbada de sentir e dar amor é que fazia com que as mulheres 

praticassem delitos, especialmente os sexuais, como a prostituição, o que era 

incontestavelmente desaprovado pela sociedade (SMART, 1977). 

Em suma, o autor entendia que as mulheres só possuíam valor se os outros 

reconhecessem-no e fossem agradados pelo que enxergavam nelas. Ou seja, não havia valor 

intrínseco no sexo feminino. A mulher era vista como um objeto de adoração e como um 

símbolo de pureza. 

Ainda segundo Thomas, algumas garotas eram imorais porque não obtiveram 

oportunidades de internalizar os valores morais da classe média. Assim sendo, inconformadas 

com as suas posições, as mulheres utilizavam de suas sexualidades não para a reprodução (o 

que ele considerava apropriado), mas sim como meio de obter bens materiais, o que ele 

caracteriza como início da delinquência (SMART, 1977). 
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Otto Pollak, por sua vez, assim como Thomas, considerou fatores biológicos e sociais 

para analisar a delinquência feminina. A principal preocupação do autor era demonstrar o 

caráter mascarado da criminalidade feminina ao analisar a real extensão e natureza do crime 

cometido por mulheres. Segundo ele, três fatores faziam com que a realidade dessa 

delinquência fosse mascarada. O primeiro consistia no que, mais tarde, denominou-se cifra 

negra, isto é, a não notificação às autoridades competentes dos delitos cometidos por 

mulheres, já que os atos criminosos praticados por elas eram perpetrados contra seus maridos, 

amantes ou filhos. O segundo tratava-se da baixa taxa de detecção de mulheres que praticaram 

crimes se comparada com os homens. Por fim, o terceiro devia-se a maior leniência 

demonstrada às mulheres pela polícia e pelas cortes (SMART, 1977). 

Ainda, segundo o autor, as mulheres eram as chefes das organizações criminosas, já 

que elas planejavam as infrações penais e não os autores de fato, bem como elas possuíam 

poder para enganar e para manipular os homens a praticarem condutas criminosas. 

Outrossim, Pollak entendia que os homens tratavam as mulheres como dóceis e 

carentes de proteção; por isso, enganavam-se quanto à possibilidade de elas praticarem crimes 

e, com efeito, deixavam de reportá-las às autoridades competentes (SMART, 1977). 

Mormente, o autor definiu a menstruação, a gravidez e a menopausa como fases 

perigosas. Otto compreendia que as mulheres praticavam delitos durante o período menstrual 

como um ato de vingança pela confirmação do seu status inferior aos homens. Já a 

menopausa, segundo ele, era associada a uma “perda” da condição feminina que levava a 

sentir depressão, irritabilidade e, consequentemente, a prática de crimes (SMART, 1977). 

Cowie, Cowie e Slater também estudaram a delinquência feminina inspirada nas ideias 

principais de Lombroso. Acreditavam que a criminalidade era um sinal de patologia, uma 

ocorrência anormal que poderia ser eliminada caso os fatores causais fossem isolados. Além 

disso, buscavam as variações fisiológicas (inteligência “defeituosa”, funcionamento anormal 

do sistema nervoso, saúde psíquica prejudicada etc) que permitissem encontrar as diferenças 

entre uma garota delinquente (ou potencialmente delinquente) e a não delinquente (ou 

normal). Segundo eles, as mulheres eram mais “imunes” à prática delitiva do que os homens, 

ainda que os fatores ambientais fossem vetores criminógenos (SMART, 1977). 

Em consonância com o pensamento majoritário atual, os autores não viam o gênero 

como algo variável, mas sim que a feminilidade era um atributo natural da mulher, assim 

como a masculinidade era uma característica inata do homem. Diante disso, consideravam 

que se as garotas apresentassem “comportamentos masculinos” significava que havia alguma 

anormalidade biológica nela (SMART, 1977). 
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Os criminólogos da chamada Role Theory, por outro lado, analisaram diversos fatores 

externos ao indivíduo, como a desigualdade social e a diferença de oportunidades entre 

homens e mulheres, para compreender a delinquência feminina. Segundo eles, as meninas 

eram mais supervisionadas do que os meninos e ensinadas a serem passivas e domesticadas, 

ao passo que os garotos eram incentivados a serem agressivos, ambiciosos e livres. À vista 

disso, a sociedade esperava que as mulheres fossem não violentas e por isso não lhes era 

permitido aprender a brigar ou a usar armas, o que fazia com que as garotas tendessem a 

buscar proteção e não aprender a autodefenderem. Por isso, pouquíssimas mulheres possuíam 

habilidade técnica para se envolverem em crimes violentos. Observaram que mesmo quando 

elas participavam de tais delitos, seus métodos de envolvimento refletiam o papel de gênero e 

a socialização que sofreram, como, por exemplo, a utilização de uma faca como instrumento 

no homicídio, já que possuíam maior familiaridade com tal objeto do que com uma arma de 

fogo. Em consequência disso, a diferença social das meninas não era refletida apenas no tipo 

de crime praticado, mas também na natureza de sua participação.  

No mais, diante dos papéis sociais rigorosos estipulados às mulheres, estas, ao 

envolverem-se em condutas criminosas, teriam maior sentimento de culpa, justamente por 

terem rompido a condição de “dócil” que lhes foram impostas pela sociedade.  

Segundo Smart (1977, p.70), a emancipação da mulher foi um fator importante no 

sentido de ampliar sua participação no crime. 

Assim como os discursos misóginos atuais, Hans Von Hentig e Benjamin 

Mendelsohn, ao estudarem vitimologia, entendiam que os crimes ocorriam com determinadas 

vítimas porque elas mesmas colocavam-se naquela situação. Sequer seria necessário afirmar 

que tais teorias subjulgavam as mulheres vítimas de crimes, especialmente de delitos sexuais, 

como culpadas (MENDES, 2017). 

Segundo Campos (2017, p. 159), a primeira “onda” feminista reconhecida no âmbito 

do direito surgiu nos anos sessenta a partir da discussão a respeito da igualdade (“teoria do 

tratamento igual”) que se fundamentava no princípio da igualdade formal entre homens e 

mulheres. Ou seja, acreditava-se que a igualdade dos sexos perante a lei seria suficiente para 

alcançar a igualdade material. Posteriormente, nos anos oitenta, a teoria acima foi duramente 

criticada pelas feministas defensoras da “teoria da diferença” ou “feminismo cultural”, que 

caracterizou a segunda onda do feminismo, justamente por entenderem que o homem não 

deveria ser utilizado como medida de comparação em relação às mulheres, bem como a teoria 

da igualdade não se atentava devidamente às diferenças dos sexos.  
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No Brasil, os debates feministas ganharam força no campo do direito na década de 

1970, após o golpe militar, quando as feministas uniram-se aos demais movimentos sociais a 

fim de lutarem contra a ditadura militar e, por conseguinte, pelas liberdades democráticas. 

Destarte, o surgimento da criminologia feminista, como um movimento crítico à 

criminologia, deu-se em duas fases. A primeira preocupou-se em afirmar a perspectiva 

andrôcentrica da criminologia, a dar visibilidade as mulheres autoras de infrações penais, a 

expor o sexismo das instituições e “problematizar a conformidade feminina como natural e 

autoevidente”. A segunda, por outro lado, refutou o conceito de “mulher” como categoria 

universal, reconheceu que a experiência das mulheres deve ser levada em conta nos discursos 

criminológicos e jurídicos e estudaram as relações sexo/gênero. 

Para uma melhor compreensão da criminologia feminista, é imperioso que se esclareça 

o conceito de gênero. Trata-se, em suma, de uma construção sociocultural, além de uma 

forma de demonstração de poder. De acordo com Mendes (2017, p.86): “Desde os anos 

setenta, portanto, o feminismo conhece do conceito de gênero para fazer referência à 

construção cultural do feminino e do masculino através de processos de socialização que 

formam o sujeito desde a mais tenra idade”. Em outras palavras, a sociedade impõe o que é – 

ou deve ser - o comportamento feminino e o masculino e, consequentemente, divide os 

indivíduos de acordo com eles.  

Há, até hoje, muitas críticas aos movimentos feministas universais, já que estes 

ignoram a interseccionalidade16 de discriminações, como, por exemplo, a existência de 

diferentes formas de opressões frente a uma mulher, negra e homossexual, isto é, pertencente, 

ao mesmo tempo, a diversos grupos marginalizados. Diante disso, necessário fez-se o 

surgimento de um feminismo decolonial. Mendes (2017, p. 99): 

O efeito colonizador se manifesta na coisificação desta mulher “mediana” que é 
valorada com um “objeto” de estruturas de poder, como “vítima” do sistema 
patriarcal de sociedades não ocidentais. E, a consideração das mulheres como objeto 
de exploração ou subordinação, e não como agentes ativos, conscientes de si 
próprias e de sua realidade, confere ao feminismo uma missão civilizadora. Com 
isso, se nega à “outra” a sua própria humanidade e a sua capacidade de falar por si. 
 

 
16 De acordo com Crenshaw (2002): “A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar 
as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, 
classes e outras”. Ler mais em: CRENSHAW, Kimberl. Documento para o encontro de especialistas em aspectos 
da discriminação racial relativos ao gênero. 2002. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ref/v10n1/11636.pdf. 
Acesso em 08 jun. 2019. 
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Ainda nesse sentido, Lugones (2014, s.p.) afirma: “descolonizar o gênero é 

necessariamente uma práxis. É decretar uma crítica da opressão de gênero racializada, 

colonial e capitalista heterossexualizada visando uma transformação vivida do social”.   

Como exemplo, tem-se o feminismo branco, que luta pela igualdade entre homens e 

mulheres, mas sob uma perspectiva da mulher branca. Isto é, não leva em consideração – e 

nem teria como, já que não possui nenhuma vivência nesse sentido – a realidade da mulher 

negra, que, por óbvio, é submetida a outras formas de opressões. Chanter (2011, p.63) alerta: 

 A raça, para uma pessoa branca em países ocidentais brancos e imperialistas, não 
será vivenciada como um problema, mas funcionará, isto sim, como um privilégio 
não reconhecido, ao passo que para uma mulher negra, uma mulher do terceiro 
mundo, uma mulher asiático-americana, ou latina, será muitas vezes uma barreira, 
como fundamento para a discriminação ou exclusão. Essa relação assimétrica entre 
as experiências racializadas ajudarão a informar e moldar como o gênero é vivido de 
uma maneira que é irredutível a qualquer tentativa de compartilhar gênero e raça. 
 

Nessa perspectiva, Crenshaw (2002, s.p.) aduz: 

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de algum modo, 
sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também é verdade que outros fatores 
relacionados a suas identidades sociais, tais como classe, casta, raça, cor, etnia, 
religião, origem nacional e orientação sexual, são “diferenças que fazem a 
diferença” na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a discriminação. 
Tais elementos diferenciais podem criar problemas e vulnerabilidades exclusivas de 
subgrupos específicos de mulheres, ou que afetem desproporcionalmente apenas 
algumas mulheres. 

  
Crenshaw (2002) traz, ainda, conceitos muito interessantes relacionados à 

invisibilidade interseccional, quais sejam: superinclusão e subinclusão. O primeiro ocorre 

quando a questão de gênero absorve todos os outros abusos sofridos por mulheres, como a 

homossexualidade e racismo, sem que se busque compreender as demandas além do gênero. 

A subinclusão, por outro lado, é caracterizada quando um “subconjunto de mulheres 

subordinadas enfrenta um problema, em parte por serem mulheres, mas isso não é percebido 

como um problema de gênero porque não faz parte da experiência das mulheres dos grupos 

dominantes”. É o caso, por exemplo, das mulheres que são mutiladas em países da África e do 

Oriente Médio (ONTIVEROS, 2019), que não têm seus problemas pautados no âmbito do 

feminismo, de modo geral, já que as líderes de tais movimentos não são submetidas à mesma 

violência (ou sequer a conhecem).  

Também diante disso, há a indiscutível necessidade de se defender uma criminologia 

feminista negra e uma criminologia queer. A primeira fundamenta-se em estudar e analisar a 

realidade das mulheres negras, sejam como vítimas, rés ou condenadas, a partir das opressões 

sofridas especificamente por serem negras e mulheres ao mesmo tempo, isto é, categorias 

diferentes que são constantemente oprimidas e marginalizadas. Preocupa-se, resumidamente, 
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com os seguintes temas na vida das mulheres negras: “opressão social estrutural, a 

comunidade e a cultura negra, as relações familiares e íntimas e a mulher negra como 

indivíduo”. Vislumbra-se a imperiosidade de tal recorte na criminologia especialmente ao se 

considerar o número de mulheres negras infinitamente superior ao de brancas encarceradas no 

Brasil. 

A criminologia feminista queer, por sua vez, questiona a heteronormatividade e a 

forma pela qual a criminalidade é estudada a partir de padrões heteronormativos. Campos 

(2017, p.278) explica: [...] “os estudos queer agregam o debate sobre a heterossexualidade, 

reconhecendo um duplo padrão naturalista que define por um lado a superioridade masculina 

sobre as mulheres e de outro, normatiza a sexualidade masculina como padrão, produzindo 

uma política androcentrada e homofóbica”. Vale dizer, então, que, além da não 

heterossexualidade ser ignorada pela criminologia, a heterossexualidade é verificada como 

única possibilidade de orientação sexual e, a partir daí, comportamentos não heteronormativos 

passam a ser vistos como anormais e/ou patológicos. É exatamente o observado por Carvalho 

(2012):   

A naturalização da norma heterossexual, ao aprisionar as subjetividades no 
binarismo hetero/homossexual, cria automaticamente mecanismos de saber e de 
poder nos quais a diferença é exposta como um desvio ou como uma anomalia.  
Definido o comportamento ou o modo de ser desviante a partir da regra 
heterossexual, o controle social formal é instrumentalizado nos processos de 
criminalização (direito penal) e de patologização (psiquiatria) da diferença. 
Outrossim, para além destas respostas sancionadoras produzidas nas e pelas 
agências de punitividade (violência institucional), a lógica heteronormativa 
potencializa inúmeras outras formas de violências (simbólicas e interindividuais) nas 
quais a diversidade sexual é vitimizada (homofobia). 

 Tal teoria é de extrema importância para o desenvolvimento de um estudo 

criminológico em que as mulheres LGBTQI+ sejam observadas enquanto vítimas e 

criminosas, diante, inclusive, das diversas formas de opressão que sofrem, abandonando, por 

conseguinte, padrões heteronormativos enquanto verdades universais e absolutas.  A teoria 

feminista queer também é imprescindível para a análise do aprisionamento de mulheres trans 

que será apresentado posteriormente. 

As mulheres sempre foram submetidas à reclusão como uma forma de correção no afã 

de preservar os bons costumes, a moralidade e a castidade feminina. A partir dessa 

necessidade é que surgem os primeiros conventos para mulheres no início do século XIII. 

Mendes (2017, p.145) alude que:  

Rara, ou nenhuma, alternativa existia para as mulheres. Ser conduzida para um 
convento significava a separação do mundo, pelo menos teoricamente, total e em 
definitivo. Permanecer em casa exigia conciliar os ideais de reclusão doméstica e a 
hegemonia do espírito sobre o corpo.  
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Na realidade, as mulheres que eram submetidas ao convento eram aquelas que não 

possuíam “proteção masculina” ou as que não se comportavam conforme o esperado, isto é, 

com submissão aos homens, como, por exemplo, as que não encontraram noivos à altura de 

sua condição social e econômica e as que não obedeciam a seus pais e maridos. No Brasil, 

além do encarceramento, ocorria a segregação de classes por meio dos conventos, uma vez 

que estes só eram disponíveis às mulheres brancas e de classe alta. Nesse sentido, Mendes 

(2017, p.153) informa: 

Conforme o “entendimento científico” predominante, as mulheres criminosas não 
necessitavam de uma estrutura rígida e militarizada como a existente para o 
encarceramento dos homens. Elas precisavam de um ambiente “amoroso” e 
“maternal”, pois eram percebidas como vítimas da própria debilidade moral, de sua 
falta de racionalidade e inteligência. A concepção de que o “caráter feminino” era 
mais fraco do que o masculino, e a de que as mulheres precisavam ser protegidas 
(custodiadas) contra as tentações estava internalizada entre autoridades religiosas e 
estatais. De modo que as prisões femininas se guiavam pelo modelo casa-convento. 
 

Segundo Smart (1977, pp. 110-185), nas sociedades industrializadas avançadas, tende 

a haver um pensamento de que as mulheres são irracionais, compulsivas e neuróticas. Diante 

disso, muitos estudiosos das teorias criminológicas feministas têm analisado tais assertivas, 

utilizando, entretanto, pressupostos sem fundamento sobre a verdadeira natureza da mulher no 

intuito de corroborar seus pensamentos. A visão estigmatizada da condição feminina, 

agravada pela popularização das teorias criminológicas feministas e dos padrões de 

moralidade, pode produzir várias formas de discriminação contra as mulheres, o que 

influencia, inclusive, os aplicadores da lei. 

Para Smart (1977), a afirmação de que a legislação penal aplica-se igualmente e com a 

mesma intensidade a homens e mulheres, assim como oferece igual proteção quando são 

vítimas, não é verídica, uma vez que tanto o sexo quanto o estado civil podem afetar a 

tipificação legal de uma conduta, bem como a avaliação da culpabilidade e a proteção do 

acusado ou da vítima do crime. Como exemplo, a autora mencionada cita o crime de 

infanticídio que foi criado justamente para punir as mulheres. 

No que tange ao aprisionamento, Smart (1977) afirma que estudos demonstraram que 

as mulheres sofrem mais com o encarceramento do que os homens, inclusive que a prisão é 

uma forma inadequada de punição a elas, como meio de reinstalar o sentimento de pudor 

(ESPINOZA, 2002), muito por conta da separação forçada de seus filhos. Smart (1977) 

acreditava, ainda, que a maioria dos regimes empregados em instituições penais são 

tipicamente aqueles que reforçam o papel sexual estereotipado e tradicional das mulheres na 

sociedade. No mais, as prisões foram feitas, exclusivamente, para atenderem as necessidades 
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dos homens (embora, atualmente, no Brasil, as necessidades de quem quer que seja não sejam 

contempladas na prática), o que faz com que, até os dias de hoje, as mulheres tenham uma 

grave invisibilização de suas existências como população carcerária, além de uma série de 

violação de direitos fundamentais.  

Outra crítica feita por Smart (1977) é que as instituiçoes penais não acreditam na 

potencialidade das mulheres de exercerem outras funções sociais além das domésticas, motivo 

pelo qual faz com que a prisão não forneça oportunidades no afã de que elas possuam uma 

qualificação profissional e, por conseguinte, encontrem um emprego formal. No mais, o 

sistema de justiça criminal suporta o pensamento de que as mulheres são inferiores aos 

homens e reflete, em grande parte, as afirmações sugeridas por criminólogos, como 

Lombroso, no sentido de que a criminalidade feminina é explicada como uma anormalidade 

biológica ou psicológica. 

Diante de todas as Teorias Criminológicas expostas, verifica-se que a criminologia foi 

estudada através da vivência de homens sem que tenha sido feito um recorte das experiências 

das mulheres. Isto é, as condições pessoais femininas não foram analisadas pelos estudos 

criminológicos. Ao contrário, a criminologia é feita por homens sobre as mulheres. Nem 

mesmo a Teoria Crítica, que parte da preocupação com os grupos marginalizados, foi capaz 

de fazer tal recorte de gênero.  

De acordo com Espinoza (2002), o movimento feminista surgiu, também, no afã de 

incentivar um desenvolvimento teórico que questionasse o modelo androcêntrico de ciência e, 

especialmente, no campo do direito. É exatamente a partir daí que surge a crítica e a 

necessidade de uma Criminologia Feminista a partir dos anos 60. Mendes (2017, p. 158) 

sustenta: “Adotar o ponto de vista feminista significa um giro epistemológico, que exige partir 

da realidade vivida pelas mulheres (sejam vítimas, rés ou condenadas) dentro e fora do 

sistema de justiça criminal”. 

Espinoza (2002) divide o feminismo em três correntes: o feminismo liberal, o 

feminismo radical e o feminismo socialista. O primeiro reconhece que o direito é dominado 

pelos homens, mas aceita a sua superioridade ao buscar simplesmente a inclusão das 

mulheres. Visa, ainda, a que as leis sejam aplicadas de forma igualitárias, independentemente 

do sexo dos sujeitos, mas não questiona os valores dominantes no sistema de justiça criminal. 

O segundo, por outro lado, identifica o caráter estruturalmente masculino do campo do 

direito, mas reivindica o reconhecimento de conceitos, valores e vivências exclusivamente 

femininas. Por fim, o terceiro exige mudanças sociais de forma estrutural. Espinoza (2002, 

s.p.) explica:  
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Essa tendência propõe elaborar um sistema de valores alternativo, baseado na 
relatividade histórica e na negociabilidade dos âmbitos de valor atribuídos ao 
gênero. Um outro fundamento desse movimento é a transversalidade do mundo real 
de cada mulher, no que se refere às diversas variáveis dos relacionamentos e das 
diferenças culturais.  
 

O feminismo socialista, conforme já exposto, compreende que a causa de opressão 

sofrida pelas mulheres também advém da própria organização do mercado de trabalho, 

propondo como solução a transformação da divisão sexual deste.  

Como visto, as mulheres, desde sempre, têm seus comportamentos controlados pela 

sociedade, ou seja, pela Igreja, família, vizinhança, trabalho, escola (controle informal). Da 

mesma forma, o sistema de justiça criminal (controle formal) busca manter a subordinação 

feminina. Andrade (2006) afirma: 

[...]o SJC, entretanto, não está só, mas inserido na mecânica global de controle 
social, de tal modo que não se reduz ao complexo estático da normatividade nem da 
institucionalidade, mas é concebido como um processo articulado e dinâmico de 
criminalização ao qual concorrem não apenas as instituições do controle formal, mas 
o conjunto dos mecanismos do controle social informal, a saber, Família, Escola [...] 
mídia falada, escrita [...] e informática, moral, religião, mercado de trabalho, etc. 
Existe, portanto, um macrossistema penal formal, composto pelas instituições 
oficiais de controle, circundado pelas instituições informais de controle, e nós 
integramos e participamos da mecânica de controle , seja como operadores formais 
ou equivalentes, seja como senso comum ou opinião pública. 
 

Em suma, a Criminologia Feminista propõe uma análise do sistema de justiça 

criminal, onde ocorra a criminalização e vitimização de mulheres, sob a ótica delas – e não a 

partir de valores exclusivamente masculinos-, segundo suas experiências, levando-se em 

consideração, portanto, o gênero e rompendo com um estudo criminológico sexista. Sobre o 

sistema de justiça criminal, Pitch (2003, p. 262)17 alerta: “O que não significa que as mulheres 

não apareçam, mas sim que o direito se concebe de dois modos – segundo um modelo 

masculino e um feminino, este último originado pelas percepções masculinas acerca de como 

são as mulheres ou de como deveriam ser”.  

Beauvoir (1974, p. 16)18 é brilhante ao dizer: 

Essa humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mesma, mas 
como relativa a ele; ela não é considerada um ser autônomo [...] ela é definida e 
diferenciada com referência ao homem e não ele com referência a ela; ela é o 

 
17 Tradução da autora. Original: “lo que no significa que las mujeres no aparezcan: más bien el derecho se 

concibe de dos modos – según um modelo masculino y uno femenino, este último originado por las percpciones 

masculinas acerca de cómo son las mujeres o de cómo deberían ser”. PITCH, Tamar. Um derecho para dos: La 
construcción jurídica de género, sexo y sexualidad. Madrid: Trotta, 2003. 
18 Tradução da autora. Original: “This humanity is male and man defines woman not in herself but as relative to 

him; she is not regarded as an autonomous being… She is defined and differentiated with referenc to man and 

not he with reference to her; she is the incidental, the inessential as opposed to the essential. He is the Subject, 
he is the Absolute – she is the Other”. Ler mais em: BEAUVOIR, Simone de. The Second Sex. UK: Vintage 
Books, 1974. 
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incidental, o não essencial, ao contrário do essencial. Ele é o Sujeito, é o Absoluto - 
ela é a Outra. 

  
Para que haja uma efetiva mudança no sentido de fazer com que a mulher não exista 

apenas como subsidiária ao homem, especialmente no sistema de justiça criminal, é 

necessário que, cada vez mais, pesquisas com recortes de gênero – e com observância a outras 

vulnerabilidades e opressões - sejam realizadas a fim de que possam ser atendidas as 

condições especiais do sexo feminino e que, de uma vez por todas, as mulheres sejam 

protagonistas de suas próprias histórias. Não é mais admissível que os homens, a partir de 

suas experiências repletas de privilégios, continuem invisibilizando as peculiaridades que o 

gênero feminino resplandece. Mountian (2017, s.p.) orienta:  

Não levar em consideração essas relações promove um risco de reproduzir ideias 
pré-concebidas socialmente que mantêm esses grupos específicos em posições 
sociais desiguais, não sendo adequadamente representados e contextualizados no 
processo de pesquisa. 
 

Em última análise, a Criminologia Feminista entende que o controle penal nada mais é 

do que uma das faces do controle social exercido, desde antes da Idade Média, sobre as 

mulheres, e que, de acordo com Espinoza (2002, s.p.), “é uma instância onde se reproduzem e 

intensificam suas condições de opressão via a imposição de um padrão de normalidade”.  

Diante disso, observa-se a importância do presente trabalho como forma de analisar a 

realidade das mulheres que cumprem pena privativa de liberdade e, por conseguinte, suas 

necessidades, bem como o impacto de um sistema prisional construído por homens e para 

homens no aprisionamento feminino e a adaptação das mulheres no cárcere como única forma 

de sobrevivência. 

Apresentados os principais aspectos das Teorias Criminológicas, é fundamental 

estudar o surgimento das prisões femininas, o que será feito adiante. Ressalte-se que todo o 

trabalho será abordado sob a ótica da Criminologia Feminista.  
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CAPÍTULO 2: O SURGIMENTO DAS PRISÕES FEMININAS NO BRASIL 

 
Nas décadas de 1930 e 1940, foram criados os primeiros estabelecimentos prisionais 

femininos no Brasil, já que, de forma explícita, a legislação passou a preocupar-se com as 

necessidades específicas do sexo feminino. Nessa época, o Conselho Penitenciário do Distrito 

Federal e de outros Estados tornaram-se órgãos ativos no sentido de buscar uma reformulação 

no sistema penitenciário, sob o respaldo do Código Penal de 1940 e do Código de Processo 

Penal de 1941, os quais visavam à ressocialização dos indivíduos e incluía a remodelação no 

encarceramento de mulheres (ANDRADE, 2011). Sobre o nascimento das prisões, Foucault 

esclarece (1987, p.223): 

A prisão é menos recente do que se diz quando se faz datar seu nascimento dos 
novos códigos. A forma-prisão preexiste à sua utilização sistemática nas leis penais. 
Ela se constituiu fora do aparelho judiciário, quando se elaboraram, por todo o corpo 
social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-los 
espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo e o máximo de forças, 
treinar seus corpos, codificar seu comportamento contínuo, mantê-los numa 
visibilidade sem lacuna, formar em torno deles um aparelho completo de 
observação, registro e notações, constituir sobre eles um saber que se acumula e se 
centraliza. A forma geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e 
úteis, por meio de um trabalho preciso sobre seu corpo, criou a instituição-prisão, 
antes que a lei a definisse como pena por excelência. 
 

Com o desenvolver do presente capítulo, será possível observar como as ideias do 

autor acima mencionado aplicam-se, ainda mais perfeitamente, no caso das mulheres 

aprisionadas, uma vez que, desde sempre, vivem sobre o controle de um poder que quer, a 

qualquer custo, restabelecer os papeis sociais da condição feminina que, segundo os valores 

dominantes, são rompidos no momento da prática da infração. 

O artigo 2º do Código Penal de 1940 estabeleceu que “as mulheres cumprem pena em 

estabelecimento especial, ou, à falta, em secção adequada da penitenciária ou prisão comum, 

ficando sujeita a trabalho interno”. Assim, os Estados que não cumprissem o determinado pela 

legislação supracitada, agiam, por óbvio, de forma ilegal. A necessidade de separação entre 

homens e mulheres surgiu em decorrência dos diversos problemas que o encarceramento em 

locais mistos acarretava a elas, como, por exemplo, os abusos sexuais. Com efeito, aparecem, 

nesse cenário, os primeiros presídios femininos brasileiros, sendo que alguns 

estabelecimentos foram adaptados para incluí-las e outros criados exclusivamente com tal 

finalidade. Contudo, na prática, não houve grandes diferenças entre eles (ANDRADE, 2011) 

Em 1937, em Porto Alegre, surgiu o Reformatório de Mulheres Criminosas que, 

posteriormente, foi nomeado Instituto Feminino de Readaptação Social, isto é, o primeiro 

estabelecimento prisional especificamente feminino, que abarcava somente mulheres, mas que 
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não havia sido construído com esse objetivo. Na Bahia, em 1939, o decreto nº 11.214 previu a 

criação de um reformatório para criminosas que deveria ser instituído nos dois primeiros 

pavilhões de oficina da própria penitenciária masculina. Em 1941, foi instituído o Presídio de 

Mulheres de São Paulo, e o Instituto do Rio Grande do Sul, de maneira improvisada, uma vez 

que foi introduzido na antiga residência dos diretores no terreno da Penitenciária do Estado, 

no Carandiru. Para tanto, o decreto nº 12.116 de agosto de 1941 determinou que o local fosse 

adaptado de forma a atender somente as mulheres condenadas definitivamente, excluindo, 

assim, as presas provisórias. Em 1942, nasce, em Bangu no Rio de Janeiro, a Penitenciária de 

Mulheres do Distrito Federal, criada exclusivamente para mulheres e construída na mesma 

área que o Sanatório Penal para Tuberculosos (ANDRADE, 2011).  

Os primeiros presídios femininos eram administrados pela Congregação19 Nossa 

Senhora da Caridade do Bom Pastor D’Angers, instituto cristão, fundado, em 1835, na França 

pela madre Maria de Santa Eufrásia Pelletier (ARTUR, 2017), que tinha como missão, 

segundo Andrade (2011, p. 143). 

[...] a “salvação das almas” e a “cura moral” de meninas e mulheres em estado de 
abandono material e moral.  “Cooperar com Deus na salvação das almas” é a 
vocação primeira das Irmãs que fazem o voto de pobreza ao vestir o hábito e 
prometem se dedicar à reeducação e reabilitação das “desafortunadas” por meio da 
moral cristã. As palavras de Jesus de que “os sãos não têm necessidade de médico, 
mas sim os doentes” são reiteradas desde a fundação da Congregação, de modo a 
justificar e esclarecer o trabalho realizado pela Irmãs. Passagens bíblicas nas quais 
Jesus perdoa mulheres pecadoras servem como metáforas para o trabalho realizado 
pela Congregação Nossa Senhora da Caridade e posteriormente pelas Irmãs de 
Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor d’Angers, de levar mulheres pecadoras 
ou perdidas ao encontro de Deus.  
 

A função das Irmãs, então, não era cuidar do corpo das detentas, mas sim da alma, 

fazer com que Deus, por clemência, perdoassem-nas e que elas, por sua vez, se arrependessem 

do crime que praticaram, além de recuperá-las moralmente. Considerando a filosofia da 

instituição religiosa, bem como que, desde o início, a madre fundadora visava à sua expansão 

e que os governos e a população, em geral, passaram a ver na Congregação uma oportunidade 

para solucionar o encarceramento feminino, pelo qual ninguém queria responsabilizar-se, mas 

que era, cada vez mais, um problema; houve a multiplicação das Casas por toda a Europa e 

 
19 Segundo Artur (2017, p. 90 e 91): “As congregações, pela natureza de seus votos, não observavam a 
obrigatoriedade do enclausuramento constante, o que lhe permitia mais circulação pública e maior comunicação 
e mobilidade social. Esses agrupamentos formavam pequenas comunidades religiosas que gozavam de certa 
independência. Tinham liberdade de organização interna com certa autonomia e cujas limitações se davam pela 
interferência do clero local. Com isso, no modelo de vida religiosa congregacionista ou de vida ativa 
predominavam os conventos com atividades sociais diversas (colégios, hospitais, orfanatos, etc), não somente 
como locais de oração”. Ler mais em: ARTUR, Angela Teixeira. Práticas do encarceramento feminino: presas, 
presídios e freiras. 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-04082017-
193834/en.php. Acesso em 21 ago. 2019. 
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demais continentes. Assim, durante as décadas de 1840, 1850 e 1860, foram construídas 

unidades da Congregação na Alemanha, Itália, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Índia, Argélia, 

Egito, Chile, Austrália, Estados Unidos etc. (ANDRADE, 2011). 

Na América Latina, a primeira instituição da Nossa Senhora da Caridade do Bom 

Pastor d’Angers foi fundada em Santiago do Chile em 1857 e a segunda, em 1860, em 

Valparaíso. Em novembro de 1891, foi instituída no Rio de Janeiro a primeira Casa do Brasil 

e, posteriormente, em 1892, na Bahia. Em 1897, foi a vez de São Paulo e, em 1902, de Juiz de 

Fora. Além disso, em 1920, foram criadas filiais nas cidades de Belo Horizonte, Recife, 

Pelotas, Petrópolis e no Estado do Ceará (ANDRADE, 2011). 

Figura 1: Irmãs do Bom Pastor nas escadarias do Presídio de Mulheres. 

 
Fonte: Artur, 2017. 

 
Como já apontado pela Criminologia Feminista, as mulheres que praticavam crimes 

eram vistas como pecadoras e rompedoras do papeis sociais que lhes eram impostos, já que a 

elas cabia apenas a imagem de dócil e terna. Ou seja, o comportamento transgressor e violento 

dos homens era tratado como inato do sexo, mas o das mulheres era inadmissível. Assim, a 

função essencial da Congregação era recuperar as funções típicas do gênero, como a 

submissão, a obediência, os cuidados com o lar e com a família, bem como reabilitar as presas 

por meio do silêncio e da oração. Em suma, as Irmãs buscavam a salvação moral das detentas 

(ANDRADE, 2011). 
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Observa-se que a parceria entre o governo brasileiro e a Congregação no tocante à 

administração dos presídios femininos não permitia que ela tivesse plenos poderes, já que a 

administração superior era atribuição exclusiva da direção da Penitenciária Central do Distrito 

Federal. Por exemplo, o contrato firmado entre a Secretaria de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro e a instituição cristã em relação à Penitenciária de Mulheres de Bangu previa, assim 

como no caso do Presídio de Mulheres do Carandiru, em São Paulo, que as Irmãs deveriam 

responsabilizar-se pela educação, disciplina e trabalho das presas, higiene e economia da 

penitenciária. Ressalte-se que cabia ao diretor da prisão a autorização para a saída das 

apenadas, além de dever ser consultado sobre a aplicação de medidas disciplinares às reclusas. 

De acordo com Andrade (2011, p. 156): 

É possível se fazer uma analogia entre as funções dos homens e das mulheres no 
mundo de então: às Irmãs cabia a recuperação moral das detentas, o trabalho 
cotidiano de educar, bem como de economizar, tarefar que em um lar, geralmente 
são femininas, enquanto ao Estado cabia lidar com a lei, com o castigo e com as 
questões práticas do mundo público, tarefas geralmente masculinas. 
 

É imperioso observar como, ainda que as mulheres ocupassem posições de poder, os 

papéis de gênero eram amplamente reproduzidos. No caso das Irmãs, elas eram as 

responsáveis por administrar as penitenciárias femininas, mas, ainda assim, as funções que 

lhes cabiam eram aquelas definidas como tipicamente femininas, como, por exemplo, a de 

educar e o trabalho doméstico, enquanto o Poder Público realizava ofícios considerados 

masculinos, como a aplicação de castigos e da lei.  

Andrade (2011) também aborda uma discussão que merece destaque em relação à 

laicidade do Estado20 e o fato de as primeiras penitenciárias femininas terem sido 

administradas por uma Congregação cristã. Segundo ela: 

Getúlio Vargas utilizou-se do simbolismo católico na tarefa de controlar as massas e 
organizar a nação, colocando-se no lugar de um grande pai capaz de proteger e 
cuidar dos mais desvalidos, possibilitando-lhes a salvação por meio da fé em Deus e 
nas instâncias estatais. Por mais paradoxal que possa parecer a utilização dessa 
figuração religiosa pelo líder político de um Estado formalmente laico, era com ela 
que cooptava a admiração e a obediência daqueles que buscava controlar (SOARES 
E ANDRADE, 2011, p. 157). 
 

Veja-se como o disposto aplica-se perfeitamente às mulheres consideradas 

transgressoras e pecadoras. O catolicismo visava à salvação moral das detentas através da 

imposição do papel de submissa, obediente, dócil, dedicada ao lar e da canalização da 

sexualidade exclusivamente para a reprodução de uma família cristã (em especial, no caso das 

 
20 É importante ter em vista como as religiões ainda exercem papel fundamental no encarceramento dos 
indivíduos e, em especial, no caso das mulheres, uma vez que segundo Mattos (2002, p.96): “A crença na ajuda 
divina é, para muitos reclusos, a última esperança de conforto espiritual”. Ler mais em: MATTOS, Renata 
Soares Bonavides de. Direito do presidiário e suas violações. São Paulo: Editora Método, 2002. 
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prostitutas). É importante considerar, ainda, que o cumprimento da pena com excelência não 

era suficiente no caso do sexo feminino; era preciso, também, que se arrependessem e fossem 

perdoadas por Deus, como se isso fosse uma segurança no sentido de que não voltassem a 

praticar crimes e seguissem, definitivamente, as posições que lhes cabiam. Andrade (2011, p. 

161)  é cirúrgica ao afirmar: “No caso específico dos presídios femininos, idealmente a 

religião deveria ser eficaz na formação de uma mulher conveniente às expectativas do Estado 

– controlada, catequisada e moralmente sadia”. Ou seja, ainda que se tratasse de uma absurda 

contradição em relação ao Estado laico assegurado formalmente, era extremamente vantajoso 

que as Irmãs administrassem os presídios femininos, em especial, por serem as únicas – de 

acordo com o entendido pela própria população da época e pelos governantes- aptas a 

incutirem na personalidade e nas atitudes da população carcerária feminina o que, de fato, 

esperava-se das mulheres. Nota-se como a catequização dos corpos, os quais os valores 

dominantes julgam não se encaixarem nos anseios sociais, é uma constante na história do 

desenvolvimento do Brasil desde os tempos da colonização. 

Como visto, o trabalho das Irmãs consistia em implementar nas presas o “amor à 

família, saberes domésticos, arrumação na medida certa, discrição e caridade” (ANDRADE, 

2011), além da obediência a Deus. Percebe-se como a organização também era presente no 

cotidiano prisional ao analisar o cronograma da Penitenciária de Mulheres de Bangu 

apresentada por (ANDRADE, 2011, p. 230). 

1º - Erguer- me imediatamente ao sinal de despertar, com um pensamento bom, com 
uma saudação a Deus. 
2º - Fazer a minha “toilete”, arranjar-me com capricho. Arranjar minha célula. 
3º - Cada dia, assistência facultativa à Santa Missa. 
4º - Café. 
5º - De 8 às 11 horas, ocupar-me do trabalho que me foi assinalado. 
6º - Às 11 horas instrução de cultura moral. 
7º - Meu almoço, seguido de recreio. 
8º - A 1 hora volta ao meu trabalho, estudos etc. 
9º - Às 2,30 horas – lanche. 
10º - Às 4 horas – banho. 
11º - Às 5 horas – Reunião de Moral – Terço rezado em comum. 
12º - Às 5,30 horas – jantar seguido de recreio. 
13º - Às 7,30 horas – Oração da noite – Recolhimento à célula (RIO DE JANEIRO, 
1983, p. 80). 
 

Vislumbra-se como os preceitos religiosos estavam presentes, desde o momento do 

despertar até o repouso noturno, com o objetivo de que apenas os ensinamentos de Deus 

permanecessem nos pensamentos das apenadas, evitando, assim, desvios comportamentais e 

de personalidade. Com efeito, buscava-se, em todos os momentos, a “docilização” dos corpos 

das detentas no afã de que abandonassem comportamentos agressivos e violentos. Além disso, 

o momento de “cultura moral” servia justamente para que o papel feminino fosse reforçado, 
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em especial, no seio familiar. A limpeza do interior da penitenciária e a higiene também eram 

umas das tarefas rigorosamente cobradas das presas (ANDRADE, 2011). Sobre “corpos 

dóceis” e poder, Foucault (1987, p. 128) ensina: 

Quanto aos instrumentos utilizados, não são mais jogos de representação que são 
reforçados e que se faz circular; mas formas de coerção, esquemas de limitação 
aplicados e repetidos. Exercícios, e não sinais: horários, distribuição do tempo, 
movimentos obrigatórios, atividades regulares, meditação solitária, trabalho em 
comum, silêncio, aplicação, respeito, bons hábitos. E, finalmente, o que se procura 
reconstruir nessa técnica de correção não é tanto o sujeito de direito, que se encontra 
preso nos interesses fundamentais do pacto social: é o sujeito obediente, o indivíduo 
sujeito a hábitos, regras, ordens, uma autoridade que se exerce continuamente sobre 
ele e em torno dele, e que ele deve deixar funcionar automaticamente nele. Duas 
maneiras, portanto, bem distintas de reagir à infração: reconstituir o sujeito jurídico 
do pacto social – ou formar um sujeito de obediência dobrado à forma ao mesmo 
tempo geral e meticulosa de um poder qualquer.  
 

Em outras palavras, a disciplina, a submissão, a obediência, a rotina milimetricamente 

calculada, o trabalho nos presídios não busca, na prática, a reintegração social dos indivíduos 

e tampouco a cumprir as funções da pena privativa de liberdade, mas sim recuperar e 

reconstituir os indivíduos que romperam o pacto social. Ou seja, fazer com que aqueles 

sujeitos cumpram as regras e o comportamento esperado impostos pelas classes dominantes, 

que outrora foram desvirtuados. 

Da mesma forma que os estudos de Lombroso, o sistema penitenciário da época 

preocupava-se com os exageros femininos, fossem nos modos, fossem nas vestimentas. Era 

preciso que a vaidade não fosse exacerbada a fim de evitar que as mulheres reincidissem por 

mero capricho. Assim, era obrigatório que a manifestação de suas emoções fosse contida. Era 

preciso falar baixo, paulatinamente e sem descomedimentos. Também por isso, os uniformes 

das presas consistiam em vestidos longos, largos e que não deixavam a mostra as curvas dos 

corpos femininos e, ao mesmo tempo, demonstravam ordem e limpeza (ANDRADE, 2011).  

Ressalte-se que, segundo Andrade, não há registros de aplicação de castigos e/ou 

medidas correcionais frente às encarceradas nesse período (ANDRADE, 2011). 

No tocante ao trabalho prisional, os papéis de gênero também eram reproduzidos. O 

labor era utilizado como forma de ocupar o tempo das detentas e fazer com que aprendessem 

um ofício que pudessem exercer quando em liberdade. Não foi à toa que os trabalhos 

considerados tipicamente femininos eram os fomentados como, por exemplo, os trabalhos 

domésticos, a costura e o magistério. Outrossim, os ofícios disponíveis às presas também 

eram divididos com base na classe social. Ou seja, as mulheres que não precisavam trabalhar 

quando soltas dedicavam-se, nos presídios, aos afazeres domésticos, enquanto as que 

necessitavam sustentar-se se ocupavam de trabalhos que poderiam acarretar algum lucro, 
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como a tecelagem. Ressalte-se que, diferentemente do que acontecia com os homens presos, 

às mulheres não lhes era permitido realizar trabalhos externos, nos termos do artigo 29, §2º, 

do Código Penal de 1940 (ANDRADE, 2011). 

Figura 2: Trabalho prisional no Presídio de Mulheres. 

 
Fonte: Artur, 2017. 

 
De acordo com o já exposto, sabe-se que, considerando as primeiras penitenciárias 

femininas, a única construída exclusivamente para mulheres foi a Penitenciária de Mulheres 

de Bangu. Contudo, não houve grandes diferenças no que tange aos tratamentos dirigidos às 

presidiárias dessa e das que foram adaptadas para mulheres. Veja-se as instruções da planta do 

estabelecimento de Bangu que reflete a inquietação no tocante ao encarceramento feminino, 

independentemente do presídio, apresentadas por Andrade (2011, p. 180): 

I)o investimento em um modelo penitenciário misto, com trabalho agrícola – 
compreendendo serviços de jardinagem, horta, pomar, avicultura – e industrial – 
voltado para o trabalho doméstico e aprendizagem de atividades rendosas adequadas 
ao perfil das detentas; II) ter espaço para abrigar, no mínimo, sessenta condenadas e 
vinte processadas, e garantir área para a construção de novas alas, se necessário; III) 
estruturação de refeitório comum, mas que permitisse a separação das reclusas em 
diferentes grupos; IV) dormitórios coletivos e individuais, que deveriam ser 
organizados pela administração de acordo com o regulamento; V) isolamento entre 
processadas e condenadas; VI) espaço para abrigar crianças e suas mães processadas 
e sentenciadas, em especial em período de aleitamento; VII) construção apenas dos 
muros indispensáveis, que não passassem a impressão de muralhas de presídios, mas 
que cumprissem com suas funções de segurança e isolamento espacial; VIII) 
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separação de espaço para realização de exercícios físicos; IX) construção de uma 
sala de prontuário, identificação e gabinete fotográfico; de um anexo psiquiátrico 
com quatro células para observação; capela; cozinha; copa; de salas de oficinas para 
costura, bordado, fabricação de caixas de papelão e malharia; X) construção de 
residência separada do prédio principal para abrigar as administradoras.  
 

Percebe-se como o período de surgimento dos presídios femininos corresponde ao de 

humanização das penas e um marco civilizatório dos aspectos penitenciários. Somado a isso, a 

ideia, sempre presente, da passividade feminina fazia crer que fugas e rebeliões não faziam 

parte da realidade das penitenciárias de mulheres, o que permitia que se defendesse o 

abandono de muros e masmorras nessas circunstâncias. Apenas o indispensável para a 

segurança era utilizado. Mormente, visava a evitar a imediata identificação de que os 

estabelecimentos eram prisões como forma de impedir a estigmatização e rotulação das 

detentas.  

A maternidade também era uma preocupação presente na época, uma vez que a família 

era vista como “célula social fundamental” (ANDRADE, 2011, p. 188) pelo Estado e pela 

sociedade. Assim, além da visão reducionista da mulher à figura materna, de acordo com o já 

defendido pela Criminologia Feminista, acreditava-se que a condição de mãe era a salvação 

moral das presas, uma vez que despertaria sentimentos relacionados ao amor mais puro que 

havia desaparecido a partir do momento da prática da infração. Não foi à toa que o Presídio 

Feminino da Capital e a Penitenciária Feminina de Tremembé possuíam berçários 

administrados pelas guardas a fim de facilitar o contato entre mães e filhos. Em tais 

instituições, as crianças podiam ficar com suas genitoras até que completassem três anos de 

idade. Além disso, a Congregação organizava festividades que contavam com a participação 

dos filhos das apenadas. Tudo isso visava ao não rompimento dos vínculos maternos e, acima 

de tudo, à “recuperação” das presas (ARTUR, 2017). 

Observa-se que a partir de 1963 os presídios femininos paulistas, que contavam, até 

então, apenas com o trabalho das Irmãs na equipe, passaram a incluir a presença de guardas 

não religiosas, o que gerou um imenso desconforto entre a Congregação e o Departamento 

dos Institutos Penais do Estado de São Paulo (DIPE). Ainda que a supremacia do poder 

continuasse sendo exercida pela instituição cristã, a existência de uma autoridade não 

religiosa ameaçava a administração das Irmãs. Por tal motivo, o contrato entre os dois órgãos 

foi rompido unilateralmente pela Congregação, em 1977, em relação à Penitenciária Feminina 

da Capital e, em 1981, no tocante à Penitenciária Feminina de Tremembé. Repara-se nas 

justificativas apresentadas para a dissolução da parceria informadas pela instituição religiosa e 

trazida por Artur (2017, p. 183): 
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1. As Irmãs se consomem nos trabalhos administrativos, disciplinares e de 
vigilância, obedecendo a disposições de decretos e leis penitenciárias e de 
administração pública; 2. Apesar de exercerem a administração, as Irmãs não podem 
influir na seleção de funcionários. Pessoas despreparadas para uma missão tão 
específica criam entraves para o trabalho; 3. A fim de atenderem às crescentes 
exigências do trabalho, as Irmãs (quase todas) estudam. Ficam assim mais 
sobrecarregadas, sem o necessário tempo para a oração, encontros comunitários e o 
repouso noturno tão importante para se refazerem dos desgastes do dia; 4. Não há 
eficácia no trabalho de evangelização. Há uma inversão de valores na aplicação das 
forças daquele grupo de Irmãs. Em consequência das circunstâncias, elas se 
tornaram “escravas do trabalho”; 5. O grupo de Irmãs é por demais reduzido, 
enquanto que o número de presas e de funcionários aumentou.  A Província está 
impossibilitada de encaminhar outras Irmãs para esse tipo de trabalho. 
 

Resumidamente, é notório que o motivo que fez com que a instituição cristã 

abandonasse a parceria com o Estado nada mais era do que a diminuição do seu poder ao 

constatar que, cada vez mais, agentes não religiosos adentravam as penitenciárias.  

Diante do apresentado, observa-se como todo o sistema penitenciário pautou-se na 

filosofia do “dever-ser” feminino (ANDRADE, 2011). Ou seja, buscava-se, por meio da 

prisão – e da administração por uma instituição cristã-, a recuperação das mulheres que 

descumpriram os papeis sociais que lhes foram impostos através, justamente, do abandono de 

comportamentos “masculinizados”, da submissão, da obediência e do temor a Deus. 

Tendo em vista que o nascimento das prisões femininas no Brasil foi devidamente 

contemplado neste capítulo, analisar-se-á, em seguida, como outros países tratam a questão do 

encarceramento de mulheres. 
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CAPÍTULO 3: PRISÕES FEMININAS AO REDOR DO MUNDO: UMA BREVE 

ANÁLISE  

 
A Word Female Imprisonment List, atualizada até dezembro de 2017, constatou que 

mais de 714.000 (setecentas e catorze mil) mulheres e meninas estavam encarceradas no 

mundo no momento do levantamento de dados, considerando tanto as presas provisórias 

como as definitivas, o que corresponde a 7% (sete por cento) da população prisional global. 

No entanto, cinco países não participaram da pesquisa e os dados da China mostraram-se 

incompletos, o que permite concluir que o número de aprisionamento feminino é ainda maior. 

Assim como no Brasil, a pesquisa observou que a taxa de encarceramento de mulheres 

aumentou em todos os países em uma velocidade muito maior do que a dos homens 

(WALMSLEY, 2019). A pesquisa verificou que mais de 200.000 (duzentas mil) mulheres estão 

encarceradas nos Estados Unidos e mais de 100.000 (cem mil) na China. Em seguida, estão: a 

Federação Russa (48.478), o Brasil (44.700), a Tailândia (41.119) e a Índia (17.834). 

É importante compreender como as presas são tratadas em outros países e continentes 

a fim de avaliar se o problema é exclusivamente brasileiro ou se, de fato, o caos do 

encarceramento feminino é institucionalizado de forma global. Além disso, é interessante 

verificar se há programas efetivos sendo implementados em outros locais como forma de 

minorar os impactos do aprisionamento no afã de que possam, quem sabe, ser utilizados como 

paradigma e aplicados no Brasil.  

 

3.1 Argentina 
 

Na Argentina, há dois tipos de sistemas penitenciários, quais sejam: o Federal e os 

Provinciais. Cada província possui seu próprio sistema prisional que inspeciona as prisões 

provinciais, que abarca os indivíduos condenados pelos tribunais provinciais. Por outro lado, 

as instituições federais abrangem sujeitos condenados por crimes federais ou delitos comuns 

praticados em Buenos Aires, ou seja, na capital federal. Ressalte-se que, em 2010, 84% 

(oitenta e quatro por cento) dos presos do país estavam encarcerados em prisões provinciais e 

apenas 16% (dezesseis por cento) em federais (BRASIL, 2015). 

Apenas os cárceres do sistema prisional federal (SPF) serão analisados, já que os 

dados do sistema provincial não foram encontrados e tampouco incluídos pelo Relatório 

Women in Prison in Argentina (CORNELL LAW SCHOOL’S Et al, 2013).  
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De acordo com o levantamento supracitado, em abril de 2012, o SPF englobava 9.693 

(nove mil seiscentos e noventa e três) presos, sendo que 872 (oitocentos e setenta e duas) 

eram mulheres, o que correspondia a 9% (nove por cento) da população prisional. 

 
Gráfico 1: Prisoners detained by the Servicio Penitenciario Federal (2012). 

 
Fonte: Cornell Law School’s Avon Global Center for Women and Justice and International Human Rights 

Clinic; Defensoría General de la Nación Argentina; The University of Chicago Law School International Human 
Rights Clinic, 2013. 

 
Gráfico 2: Increase in imprisonment rates for men and women in the SPF (1990-2012). 

 
Fonte: Cornell Law School’s Et Al, 2013.
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Nota-se que, assim como no Brasil, o encarceramento feminino também aumentou 

consideravelmente na Argentina, isto é, 193% (cento e noventa e três por cento) entre 1990 e 

2012, em especial, em razão dos crimes relacionados a entorpecentes. 

Mormente, há quatro prisões federais no país que compreendem mulheres privadas de 

liberdade, sendo estas: Complexo Penitenciário Federal 3, Complexo Penitenciário Federal 4, 

Unidade 13 do SPF e Unidade SPF 31.  

Em relação ao direito à saúde das aprisionadas, a Argentina adota uma política 

positiva no sentido de que todas as mulheres, presas provisórias ou definitivas, ao entrarem 

nas prisões federais, realizam exames médicos físicos e mentais, como, por exemplo, 

hemograma, exames de urina, raios-x, entre outros. Contudo, a pesquisa constatou que a 

realidade é outra, já que diversas entrevistadas afirmaram não terem feito nenhum exame 

médico no cárcere, como por exemplo, testes de HIV e de câncer de mama. Tal situação 

demonstrou ser ainda mais drástica quando se trata de presas provisórias.  

Segundo os pesquisadores, no SPF, é fornecida água potável de forma contínua às 

encarceradas em torneiras e chuveiros. Também foi analisado que 26,46% (vinte e seis vírgula 

quarenta e seis por cento) das mulheres disseram não receber absorventes suficientes que 

atendam às suas necessidades biológicas. Apenas esses dois dados foram apresentados no 

item “higiene”, no levantamento em questão. Destarte, diversas entrevistadas apresentaram 

queixas no que tange às frequentes infestações de baratas nas roupas de cama e na cozinha das 

prisões. 

Um dos aspectos positivos observado no tocante ao labor nos SPF femininos da 

Argentina é que as mulheres que trabalham enquanto estão encarceradas ganhavam, no 

momento da pesquisa, 14,5 (catorze vírgula cinco) pesos por hora, o que correspondia a um 

salário mínimo argentino. Parte do dinheiro é reservada para que as presas utilizem quando 

em liberdade e o restante fica disponível para o uso pessoal. Já em relação à educação, o SPF 

oferece ensino fundamental, médio e universitário. Se forem aprovadas nos cursos que 

frequentam, pode haver redução do quantum da pena.  

Por fim, ressalte-se que em 2011 havia, aproximadamente, 50 (cinquenta) crianças 

residindo nas prisões federais com suas mães, uma vez que a legislação argentina autoriza que 

as genitoras possam permanecer com seus filhos na prisão até que completem quatro anos de 

idade, o que é chamado de “co-residence programs”.  

Dentre diversos efeitos positivos observados no programa em tela, adotado por vários 

países – e que também poderia ser implementado no Brasil-, vislumbra-se a redução da taxa 
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de reincidência das mães. A fim de que tal medida seja, de fato, benéfica aos bebês, os 

pesquisadores elencaram uma série de fatores essenciais nesse sentido. Quais sejam: boas 

condições de limpeza no cárcere, alojamentos adequados às crianças, privacidade, creche 

qualificada, salas de jogos apropriadas para cada idade, acesso e adequação da área de 

recreação ao ar livre, ambiente próximo ao de fora das prisões, guardas treinados para atender 

crianças, separação dos bebês da população carcerária geral, oportunidades de convívio com 

outras crianças, acesso à educação, à saúde e aos materiais de higiene, disponibilidade de 

participação em programas fora dos presídios, alimentação adequada etc.  

Nota-se, então, que o levantamento concluiu que, apesar de nem todos os requisitos 

acima serem cumpridos com excelência na prática, o “co-residence program” é uma boa 

alternativa para minorar os efeitos do encarceramento para mães e filhos. 

 

3.2 Estados Unidos 
 

Nos Estados Unidos, um dos países que mais aprisiona mulheres no mundo, em 2010, 

mais de 200.000 (duzentas mil) estavam encarceradas, sendo que as negras são presas quatro 

vezes mais do que as brancas. Entre 1980 e 2010, o número de mulheres aprisionadas 

aumentou 646% (seiscentos e quarenta e seis por cento) (JANBANNING , 2019). 

Da mesma forma que no Brasil, a maioria das mulheres encarceradas nos Estados 

Unidos foi presa pela prática de crimes não violentos, isto é, 56% (cinquenta e seis por cento) 

(PRISON POLICY INITIATIVE, 2018), sendo que quase 1/3 (um terço) delas foram 

condenadas por infrações contra a propriedade e 1/4 (um quarto) por crimes relacionados a 

entorpecentes. A guerra às drogas é uma das principais responsáveis pelo aumento exacerbado 

do aprisionamento de mulheres no país (MCCONNELL, 2017). 

No mais, 7.000 (sete mil) imigrantes estão presas à espera de uma audiência ou de 

deportação, enquanto 54.000 (cinquenta e quatro mil) mulheres estão detidas por não terem 

condições financeiras de arcar com os custos da fiança (PRISON POLICY INITIATIVE, 

2018).  

O Relatório Women’s Whole Pie, realizado em 2018, reuniu informações de várias 

agências do governo americano a fim construir um levantamento em relação às presas no país. 

Ainda assim, segundo os próprios pesquisadores, os dados disponíveis são escassos. 

Observou-se que as mulheres são muito mais divididas entre as prisões do Estado e as locais 

do que os homens, o que gera graves consequências para elas e seus familiares, em razão do 



55 
 

distanciamento de suas residências, prejudicando, assim, o direito de visitas (PRISON 

POLICY INITIATIVE, 2018). 

Em relação à saúde das encarceradas, uma pesquisa realizada pela National 

Commission on Correctional Health Care constatou que os serviços ginecológicos em 

ambientes prisionais são inadequados ou sequer são realizados, seja no momento da admissão, 

seja rotineiramente, o que leva constantemente a mulheres presas contraírem doenças como 

câncer de mama e de ovário. No mais, um relatório de 2008, elaborado pelo Bureau of Justice 

Statistic analisou que apenas 54% (cinquenta e quatro por cento) das presas gestantes 

receberam atendimento pré-natal. A taxa de mulheres aprisionadas com depressão pós-parto 

também é extremamente elevada, haja vista o estresse e os traumas decorrentes do cárcere; 

contudo, não há atendimento psicológico nesse sentido, de forma adequada. Também se 

vislumbrou que o número de mulheres encarceradas com distúrbios mentais é absurdamente 

maior, se comparado com os homens, muito por conta dos péssimos cuidados com a saúde 

mental nas prisões, o que, constantemente, tem levado à prática de suicídios (NCCHC, 2019). 

Observa-se que o número de mães presas também cresceu. Entre 1991 e 2007, a taxa 

de mulheres que eram genitoras nas prisões estaduais e federais aumentou 122% (cento e 

vinte e dois por cento). No mesmo período, o número de crianças que tinham sua mãe 

aprisionada expandiu 131% (cento e trinta e um por cento) (MCCONNELL, 2017). 

Atualmente, 80% (oitenta por cento) das presas são mães (PRISON POLICY INITIATIVE, 

2018). Importante ressaltar que a maioria das mulheres que dá à luz nas prisões é obrigada a 

se separar de seus bebês dentro de um a dois dias após o parto. À vista da importância do 

vínculo entre mãe e filho, diversos estabelecimentos correcionais do país instituíram 

programas de creche que permitem que a criança conviva com a sua genitora em uma ala 

especialmente supervisionada, o que, dentre muitos outros benefícios, diminuiu a taxa de 

reincidência das mulheres inclusas nos referidos programas.  

Ressalte-se que diversos Estados do país permitem que os tribunais considerem o 

encarceramento, sem a necessidade de qualquer prova de risco efetivo à criança, como 

justificativa para que os pais percam o que, no Brasil, chama-se poder familiar. Tendo em 

vista que o rompimento das relações com o filho é ainda mais impactante para as mulheres, a 

perda do referido direito faz com que a egressa deixe de ter o principal motivo para não voltar 

a praticar crimes, o que, muitas vezes, leva à reincidência (MCCONNELL, 2017). 
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3.3 Europa 
 

Embora as mulheres constituam uma proporção pequena da população carcerária na 

Europa, isto é, em média 5% (cinco por cento), também houve um aumento no 

encarceramento feminino no continente nos últimos anos. Assim como no Brasil, grande parte 

das presas é mãe e, em regra, as únicas responsáveis pelos seus filhos. Diante disso, diversas 

crianças são afetadas diretamente pelo aprisionamento de suas genitoras. Na maioria dos 

países europeus, as crianças podem ficar com suas mães nas prisões até os três anos de idade 

(WHO/Europe, 2019). 

Em relação à saúde, 80% (oitenta por cento) das presas possuem doença mental e 75% 

(setenta e cinco por cento) são usuárias de drogas e álcool. A infecção pelo vírus HIV e outras 

doenças sexualmente transmissíveis também é maior entre as mulheres encarceradas 

(WHO/Europe, 2019). 

Além dos problemas de superlotação carcerária, as prisões europeias também 

descumprem os direitos dos presos, garantidos na legislação, como, por exemplo, as questões 

de higiene, uma vez que nem sempre o acesso ao chuveiro, à água quente e aos itens de 

higiene básicos é disponibilizado, além das instalações sanitárias não viabilizarem a 

privacidade dos indivíduos. Sobretudo, não há atendimento médico hospitalar adequado e as 

oportunidades de trabalho são extremamente limitadas. Como se não bastasse, nem sempre o 

labor é remunerado e, mesmo quando o é, o salário tende a ser muito menor do que o 

fornecido no mundo fora das grades. 

 

3.4 África 
  

Na África, entre 1 (um) e 6% (seis por cento) da população carcerária total é feminina. 

As médias nacionais variam, podendo chegar a números extremamente altos, como é o caso 

de Moçambique em que 6,3% (seis vírgula três por cento) dos presos são mulheres. Da 

mesma forma que no Brasil, as presas na África são absolutamente pobres e não possuem 

altos – ou nenhum – nível de escolaridade (SARKIN, 2008). 

O continente africano abarca 53 (cinquenta e três) países com características e 

especificidades diferentes. Contudo, em todos eles as prisões são superlotadas e violam 

gravemente os direitos humanos, em razão das péssimas condições em que se encontram.  

A arquitetura do sistema prisional é horrível, os prédios são velhos, mal ventilados, a 

higiene é precária, a alimentação inadequada, insuficiente e o tratamento de esgoto é, muitas 
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vezes, inexistente, o que, constantemente, leva ao acometimento de doenças. No mais, 

frequentemente, os prisioneiros sequer têm onde se sentar ou dormir. Ressalte-se que a 

superlotação faz com que os detentos dividam-se e durmam em turnos.  

Outrossim, os próprios carcereiros, que deveriam resguardar a segurança dos 

condenados, contrabandeiam armas, drogas, álcool para gangues paramilitares de presidiários 

e “vendem” adolescentes infratores para serem estuprados por outros presos. Nas últimas 

décadas, também houve um aumento no número de mortes por HIV, violência sexual e 

suicídios nas prisões africanas (SARKIN, 2008). 

No caso das mulheres, a situação é ainda mais grave justamente por conta do sexismo 

e patriarcalismo que permeiam as instituições de controle total. Cotidianamente, as presas não 

têm acesso aos programas vocacionais/recreacionais, além de não terem acesso a itens de 

higiene para atender suas necessidades básicas, como é o caso de absorventes. Observa-se que 

a maioria dos cárceres na África é misto, isto é, abarcam homens e mulheres. Ou seja, quando 

encarceradas com homens, as mulheres ficam em uma situação ainda mais vulnerável, além 

de sofrerem abusos físicos e psicológicos por parte dos prisioneiros ou pelos próprios agentes 

carcerários (SARKIN, 2008). 

  

3.5 China 
  

Em 2012, as mulheres representavam, aproximadamente, 6% (seis por cento) da 

população carcerária na China, sendo impressionante o crescimento do número de mulheres 

presas. Entre 2004 e 2011, a taxa de encarceramento feminino aumentou 31% (trinta e um por 

cento).  

Uma pesquisa realizada no país, em 2014, constatou que, nos últimos anos, houve uma 

melhora no tratamento das mulheres aprisionadas, mas ainda há muito a ser implantado no 

que tange às questões específicas do gênero. Além disso, observou-se que o fornecimento de 

água quente era suficiente para a hidratação, mas não para higiene, especialmente quando se 

tratam de mulheres menstruadas. Da mesma forma, em que pese as refeições serem 

adequadas, elas não atendem às necessidades especiais da condição feminina (DUI HUA, 

2019).  

No tocante ao contato com os familiares, o levantamento de dados notou que o 

encarceramento é mais impactante às mulheres em razão da importância do vínculo entre mãe 

e filho, o que é rompido no momento da prisão. Destarte, as entrevistadas queixaram-se de 

não terem tempo suficiente para telefonemas, bem como que o número e a qualidade das 
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visitas eram muito inferiores ao que julgam ideais. Também reclamaram do uso de barreiras 

de vidro nas salas de visita, o que impede o contato físico direto entre as aprisionadas e seus 

visitantes (DUI HUA, 2019). 

Nota-se que, nem mesmo nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e 

países europeus, há qualquer medida efetiva no que tange a garantir os direitos fundamentais 

das mulheres encarceradas, tampouco há o que se falar em meio ambiente ecologicamente 

equilibrado nas prisões.  

Como observado, os problemas são os mesmos em qualquer cárcere do mundo. O que 

difere é a intensidade da violação. Vislumbra-se, também, que os dados relativos às mulheres 

presas são escassos em qualquer lugar, ainda que a taxa de encarceramento feminino tenha 

aumentado nos últimos anos globalmente, o que contribui para a invisibilização de suas 

especificidades e vulnerabilidades, ou seja, é como se elas não existissem nesse cenário de 

constante abandono, desumanidade e violência.  

Analisado, de forma sucinta, como outros países tratam as mulheres presas, passar-se-

á a estudar a legislação nacional e internacional nesse sentido, bem como a realidade dos 

presídios femininos brasileiros. 
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CAPÍTULO 4: CUMPRINDO PENA NO BRASIL: ENTRE A DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E A (IN)VISIBILIDADE DAS MULHERES NO SISTEMA 

PRISIONAL 

 

Para o presente trabalho, é imprescindível o estudo da legislação internacional e 

nacional aplicável no âmbito das mulheres privadas de liberdade, bem como a análise da 

realidade do sistema prisional que, não raras vezes, ignora as especificidades do sexo 

feminino e seus reflexos no encarceramento e na dignidade da pessoa humana. Por isso, 

passa-se à correspondente exposição. 

 

4.1 A dignidade da pessoa humana no cárcere: uma preocupação existente apenas no 
ordenamento jurídico 
 

A dignidade da pessoa humana é assegurada por diversos tratados internacionais, dos 

quais Brasil é signatário, além de ser um dos fundamentos (artigo 1º, inciso III) da própria 

Constituição Federal de 1988. Segundo Ramos (2018, p. 29), “os direitos humanos consistem 

em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana pautada na 

liberdade, igualdade e dignidade”, ou seja, são direitos essenciais para uma vida digna. Nesse 

sentido, Nunes (2002, p.25) complementa: "A dignidade humana é um valor já preenchido a 

priori, isto é, todo ser humano tem dignidade só pelo fato já de ser pessoa" 

Dentre outros direitos que integram os direitos humanos, assegurados pela Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (DUDH) de 1948 (BRASIL, 1948), estão o de ninguém ser 

submetido à tortura, a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, bem como o 

direito de ser julgado, pela suposta prática de um crime, por autoridade imparcial em uma 

justa e pública audiência, o de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido 

devidamente provada em julgamento, também público, e que tenham sido asseguradas todas 

as garantias necessárias para sua defesa e a igualdade entre os sexos (artigo 5, 10, 11 e 7, 

respectivamente).  

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1992 (NAÇÕES UNIDAS, 

1992) prevê o direito de não discriminação entre os indivíduos (artigo 2) e o de igualdade 

entre homens e mulheres no exercício dos direitos civis e políticos presentes no tratado (artigo 

3). Da mesma forma que a DUDH, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

proíbe a aplicação de penas cruéis (artigo 7) a quem quer que seja. Além disso, prevê que 

qualquer pessoa, ao ser presa, deve ser informada sobre as razões da prisão, além de ter o 



60 
 

direito de ser conduzida, sem demora, à presença da autoridade judicial competente e o de ser 

julgada em prazo razoável (artigo 9). No mais, é fixada a prisão preventiva como medida 

excepcional, prevendo, contudo, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas 

da prisão, no afã de garantir a aplicação da lei. Por fim, é previsto que toda a pessoa 

encarcerada deve ser tratada com observância da dignidade da pessoa humana e o respeito à 

separação necessária entre presos provisórios e definitivos (artigo 10). Diante do exposto, 

observa-se que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos possui normas 

autoaplicáveis, além de categorias de direitos mais amplas do que os previstos na DUDH.     

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1992 

(BRASIL, 1992), por sua vez, determina que os Estados Partes comprometam-se em 

assegurar a homens e mulheres a igualdade no gozo dos direitos econômicos, sociais e 

culturais (artigo 3º). Os artigos 10 e 12 preveem, ainda, a obrigação dos Estados de 

concederem uma especial proteção às mães, por período razoável, antes e depois do parto e a 

de garantir a todos o mais elevado nível possível de saúde física e mental. Nota-se que as 

normas, aqui, requerem uma aplicação progressiva.  

Ainda que tais instrumentos internacionais visem à aplicação universal dos direitos 

previstos, alguns grupos marginalizados necessitam de proteção específica; daí a necessidade 

da existência de convenções especiais, como a Convenção sobre os Direitos Políticos da 

Mulher de 1953 (COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DAUSP, 2019), que garantiu, 

como o próprio nome diz, os direitos políticos, o exercício de funções públicas às mulheres e 

a aplicação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra 

as Mulheres de 1979 (BRASIL, 2002). 

Há, ainda, os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, como é o caso da 

Convenção Americana de Direitos Humanos (COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 1969), que criou a Comissão e a Corte Interamericana, que 

assegurou, entre outros, o direito à integridade física, psíquica e moral a todos, o princípio da 

pessoalidade da pena e fixou como finalidades essenciais da pena privativa de liberdade a 

reforma e a readaptação social dos condenados (artigo 5). 

Também nesse sentido, há a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 1994) que, pioneiramente, conceituou a violência de gênero, caracterizando-a, 

como, a perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes (artigo 2). Mormente, foi previsto 

o direito de a mulher a ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados de 

comportamento, costumes sociais e culturais, baseados em conceitos de inferioridade ou 
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subordinação, e a obrigação dos Estados de zelar para que seus agentes ajam em conformidade 

com o definido na Convenção.  

A Carta da República determina que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos 

distintos de acordo com a natureza do crime, da idade e do sexo do indivíduo, além de assegurar 

aos presos o respeito à integridade física e moral e o direito de as mulheres encarceradas 

permanecerem com seus filhos durante o período de amamentação (artigo 5º, incisos XLVIII, 

XLIX e L). Prevê, também, a proteção à maternidade como um direito social (artigo 6º, caput), 

além de outras garantias processuais. Acrescente-se que a Constituição Federal fixa o direito à 

igualdade entre homens e mulheres (artigo 5º, inciso I). No entanto, como sabido, a simples 

isonomia não é efetiva nesse caso, sendo necessária a aplicação da igualdade material, ou seja, a 

busca pela igualdade efetiva entre os sexos e não somente àquela meramente prevista na lei.  

Destarte, a Carta Magna veda a tortura e fixa a inafiançabilidade e a impossibilidade de 

aplicação dos institutos de graça ou anistia em face de tal crime (artigo 5º, inciso XLIII), o que 

demonstra a gravidade da prática entendida pelo constituinte. Embora a Constituição Federal 

não tenha conceituado a tortura, o STF, no Habeas Corpus 70.389/SP (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2001), definiu-a como “inflição de tormentos e suplícios que 

exasperam, na dimensão física, moral ou psíquica em que se projetam os seus efeitos, o 

sofrimento da vítima por atos de desnecessária, abusiva e inaceitável crueldade”. Ainda nesse 

sentido, o Estatuto de Roma (BRASIL, 2002) caracterizou-a como “sendo o ato por meio do 

qual uma dor ou sofrimento agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma 

pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado”. Já a Convenção das Nações Unidas 

contra a Tortura (BRASIL, 1991, s.p.) descreveu-a como  

[...] qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são 
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira 
pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira 
pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta 
pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de 
qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um 
funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua 
instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como 
tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções 
legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. 
 

 Em última análise, a Lei nº 9455/97 define o crime de tortura como: 

Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter 
informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; b) para 
provocar ação ou omissão de natureza criminosa; c) em razão de discriminação 
racial ou religiosa; II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 
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Além disso, a Constituição Federal trata do princípio da pessoalidade da pena (ou seja, a 

pena não passará da pessoa do condenado) e veda as penas de morte, salvo em caso de guerra 

declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis (artigo 5º, incisos 

XLV e XLVII, respectivamente). 

No mais, diante da prática de um crime e preso em flagrante delito, o indivíduo deve ser 

conduzido à audiência de custódia (prevista no Pacto de San José da Costa Rica, do qual o 

Brasil é signatário, e implementada pela Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de 

Justiça, conforme já exposto) em até vinte e quatro horas da comunicação do flagrante. 

Portanto, deve ser apresentado à autoridade judicial competente no afã de ser ouvido sobre as 

condições em que se deu sua prisão e, especialmente, com intuito de analisar se houve 

arbitrariedade ou ilegalidade, no que tange ao flagrante, e se estão presentes os requisitos 

autorizadores, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, para a conversão da 

prisão em flagrante em prisão preventiva. Veja-se que as pessoas presas provisoriamente devem 

ser separadas das que já tiverem sido condenadas em definitivo (artigo 300 do Código de 

Processo Penal). Ausentes os elementos que permitem a decretação da prisão preventiva, o juiz 

deve conceder liberdade provisória, podendo aplicar, se necessário, medidas cautelares diversas 

da prisão (artigo 321 do Código de Processo Penal).   

Além disso, os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal preveem a possibilidade 

da substituição da prisão provisória pela domiciliar, isto é, permite o cumprimento da pena 

provisória na residência do acusado, em algumas hipóteses, quais sejam: quando o agente for 

maior de oitenta anos ou extremamente debilitado por motivo de doença grave; ou 

imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade; ou com 

deficiência; ou gestante; ou mulher com filho de até doze anos de idade incompletos; ou homem 

caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos incompletos. Para tanto, 

de acordo com o artigo 318, § único, a lei exige a comprovação dos requisitos por meio idôneo.  

Contudo, ainda que a lei fosse clara no sentido de garantir às mulheres, que preenchiam 

as condições acima, a aplicação da prisão domiciliar, os juízes não a cumpriam, o que ensejou a 

impetração do Habeas Corpus coletivo 143.641 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019) 

pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos (CADHU). Por conseguinte, o STF concedeu 

prisão domiciliar, como forma de substituir a prisão preventiva, para todas as mulheres presas 

que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças (até doze anos incompletos) e de pessoas com 

deficiência. Excepcionalmente, segundo a Corte, não deve ser autorizada a substituição se a 

mulher tiver praticado o crime, mediante violência ou grave ameaça ou se tiver praticado-o 
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contra seus descendentes ou em situações excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente 

fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.  

Posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal, em 19 de dezembro de 2018, 

foi incluído o artigo 318-B ao Código de Processo Penal para prever que a prisão preventiva 

seja substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa e/ou contra seu filho ou dependente. 

Ocorre que, ainda assim, há o descumprimento de tal direito. É o que se observa na 

pesquisa realizada pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) ao acompanhar mulheres 

nas audiências de custódia em São Paulo (Almeida et al., 2019). Segundo o relatório, 

constataram-se as seguintes porcentagens de ocorrência dos crimes que ensejaram a prisão em 

flagrante: 35,68% (trinta e cinco vírgula sessenta e oito por cento) por tráfico ilícito de drogas; 

39,44% (trinta e nove vírgula quarenta e quatro) por furto; 10,33% (dez vírgula trinta e três 

por cento) por roubo; 6,10% (seis vírgula dez por cento) por estelionato; 5,16% (cinco vírgula 

dezesseis por cento) por receptação; 4,69% (quatro vírgula sessenta e nove) por corrupção de 

menor; 2,35% (dois vírgula trinta e cinco por cento) por associação criminosa; e 13,61% 

(treze vírgula sessenta e um por cento) por tipos penais diversos. Nota-se que a soma das 

porcentagens é superior a 100% (cem por cento), já que é comum a aplicação cumulada de 

tipos penais em acusações e condenações.  

Veja-se que a porcentagem de furto e tráfico de drogas, isto é, delitos sem violência ou 

grave ameaça, é de 75,11% (setenta e cinco vírgula onze por cento) dos crimes. 

 A pesquisa concluiu que, entre as 125 (cento e vinte e cinco) mães e/ou gestantes que 

tinham direito à prisão domiciliar, apenas para 65 (sessenta e cinco), isto é, para 52% 

(cinquenta e dois por cento) foi concedida a liberdade provisória cumulada com aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão, além de 5 (cinco), ou seja, 4% (quatro por cento) terem 

tido a prisão em flagrante relaxada e somente 1 (uma) ter obtido liberdade provisória sem a 

cumulação de medidas cautelares. Abaixo, seguem algumas falas do juiz e promotora trazidos 

pelo relatório: 

[promotora]: Em vez de cuidar dos filhos a senhora resolveu praticar um crime [...] 
absurda decisão do STF [...] me dá um nervoso uma situação dessas... que raiva me 
dá desse país. 
 
[juiz]: Elas vão ser culpadas pra poder livrar a cara dos companheiros, porque elas 
vão ter a chance de, por exemplo, aguardar uma condenação em casa. [...] E isso eu 
bato uma aposta com você, de cabeça pra baixo, porque todo mundo leva em conta 
“ah não, a gente vai liberar o maior número possível de mulheres, pra seguir com 
seus filhos”. E o contrário? Quer dizer, e o momento em que isso servir de escudo 
pros maridos, né? Você sabe que a proporção entre mulheres e homens na vida 
penitenciária é significativa, mas essa desproporção tem muito a ver com as funções 
sociais da mulher, tem muito a ver com a personalidade. Agora, quando o papel vai 
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se invertendo, as coisas vão se complicando. Em especial quando existe um 
benefício processual que é muito perseguido pelo cara lá fora [...]. 
 

De acordo com o já apresentado em capítulo anterior, é cristalina a visão estereotipada 

e reducionista da mulher à condição de dócil e de mãe pelos próprios operadores da Justiça. 

Certo é que no momento da audiência de custódia, não caberia qualquer juízo de valor no que 

tange ao crime, em tese, cometido; porém, a suposta prática deste é utilizada como forma de 

punir a mulher pela “má” mãe, segundo as convicções e regramentos morais do próprio 

julgador.  

É importante mencionar aqui a enorme distância social que permeia os integrantes do 

sistema criminal e as acusadas, o que demonstra que tais atores estão longe de representar a 

população brasileira, tampouco os indivíduos acusados de praticarem crimes. Diante de tanto 

elitismo, racismo, seletividade e sexismo, não há espaço para qualquer empatia em relação 

aos sujeitos envolvidos com a justiça penal. Ainda de acordo com a pesquisa supracitada, 

92% (noventa e dois) por cento dos juízes eram brancos e apenas 5% (cinco por cento) eram 

negros, ao passo que 42,3% (quarenta e dois vírgula três por cento) das mulheres 

acompanhadas eram brancas e 56,8% (cinquenta e seis vírgula oito por cento) eram negras. 

Ao analisar a composição do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

as pesquisadoras observaram que: 

Nesse sentido, no que se refere à composição da Magistratura brasileira, homens são 
a maioria, 62%, enquanto as mulheres são 38%, segundo levantamento 
sociodemográfico realizado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (BRASIL, 
2018). Também foi apontado que magistradas e magistrados advêm dos estratos 
sociais mais altos, sendo que 51% têm o pai com ensino superior completo ou mais, 
e 42%, com a mãe na mesma faixa de escolaridade. A maioria também é branca, 
representando 80,3% da magistratura brasileira, em face de 18,1% de pessoas negras 
(16,5% pardas e 1,6% pretas), e 1,6% de origem asiática. Indígenas não chegaram a 
1%, sendo apenas 11 juízes em todo o Brasil que se declaram indígenas. Por fim, a 
idade média de magistrados e magistradas brasileiras é de 47 anos (BRASIL, 2018). 
A Defensoria apresenta maior equidade na divisão de sexo: 51% são do sexo 
masculino, enquanto 49% são do sexo feminino. Contudo, a disparidade étnico-
racial se mantém: mais de 75% se declaram brancos, em contraste com 21% de 
pessoas negras, sendo, destas, 2,2% autodeclaradas pretas e 19,2%, pardas. As 
denominações amarelas compõem 1,8% e indígenas, 0,4%. No tocante à composição 
do Ministério Público, a despeito da inexistência de dados oficiais a esse respeito, 
pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania – CESeC, em 
parceria com Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Grupo Nacional 
de Membros do Ministério Público (GNMP), também revela uma 
sobrerrepresentação masculina, uma vez que 70% são homens, sendo a maioria 
(77%) também branca. O estudo também identificou uma elitização perceptível, por 
exemplo, na alta escolaridade da geração precedente à dos promotores e 
procuradores entrevistados, cujos pais, em 60% dos casos, e cujas mães, em 47%, 
haviam completado curso superior. No conjunto da população brasileira com 50 
anos ou mais de idade – faixa em que provavelmente se situa a maior parte dos 
genitores dos entrevistados –, a proporção de homens e mulheres com formação 
superior gira em torno de 9%. Com isso, concluiu-se que promotoras e promotores 
advêm de uma origem social muito mais privilegiada que a da grande maioria das 
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pessoas que os membros da categoria irão acusar 132 penalmente ou cujos direitos 
deverão defender (LEMGRUBER et al. 2016). 
 

É, exatamente, o defendido por Alves (2017, s.p.): 

As decisões judiciais desfavoráveis na vida das mulheres negras refletem essa 
«colonialidade da justiça». Cada vez mais homens brancos, jovens, oriundos da 
classe média alta, compõem o judiciário brasileiro e são eles que definem o futuro 
de vida e de morte das mulheres negras que ocupam a ponta do microtráfico de 
drogas. Para desvendar a lógica racial do sistema de justiça penal, é preciso ir além 
da descrição de sua composição demográfica, de seus desdobramentos nas narrativas 
judiciais e do entendimento de como o racismo tem espaço e atuação no imaginário 
e nas práticas institucionais.  
 

Outra pesquisa, realizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, também 

acompanhou mulheres no momento da audiência de custódia, durante o período de agosto de 

2018 a janeiro de 2019 (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2019). Das 552 (quinhentas e cinquenta e duas) mulheres, 46% (quarenta e seis por cento) 

preenchiam os requisitos autorizadores da conversão da prisão preventiva em prisão 

domiciliar e, dessas, 36% (trinta e seis por cento) permaneceram presas preventivamente. No 

mais, 28% (vinte e oito por cento) das que praticaram crimes, sem violência ou grave ameaça, 

foram mantidas presas preventivamente. Da mesma forma que o relatório do ITTC, observou-

se que 74% (setenta e quatro por cento) das mulheres presas em flagrante eram pretas e 

pardas, enquanto 25% (vinte e cinto por cento) eram brancas.  

No Brasil, há três espécies de penas, quais sejam: pena privativa de liberdade (PPL), pena 

restritiva de direitos (PRD) e multa (artigo 32 do Código Penal). No entanto, de acordo com o 

objetivo do presente trabalho, só será analisada a primeira delas e com base, exclusivamente, no 

regime fechado. Entende-se por este a execução da pena em estabelecimento de segurança 

máxima ou média, onde o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento 

durante o repouso noturno (artigos 33, caput e §1º, e 34, §1º, do Código Penal). O Código Penal 

também fixa regime especial às mulheres, no sentido de determinar que cumpram a pena em 

estabelecimento próprio, no afã de observar os deveres e direitos inerentes às suas condições 

pessoais (artigo 37).  

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7210/84) fixa, como seu objetivo, proporcionar 

condições para a integração social do condenado (artigo 1º). A partir daí, abrange uma série de 

direitos do apenado, como o direito à assistência (material, saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa). A assistência material consiste no fornecimento de alimentos, vestuário e instalações 

higiênicas ao preso (artigo 12). A saúde compreende o atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico, bem como o acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e 

pós-parto, estendendo ao recém-nascido (artigo 14). A jurídica é destinada aos presos que não 
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possuem recursos financeiros para custear um advogado (artigo 15). A educacional, por sua vez, 

garante a instrução escolar e a formação profissional do apenado, sendo o ensino de primeiro 

grau obrigatório nos presídios, além do ensino médio ou supletivo, com formação geral ou 

educação profissional, dever ser implementado (artigo 17 e seguintes). O artigo 19, § único, 

garante às mulheres o ensino profissional adequado às suas condições. No que tange à assistência 

religiosa, esta é garantida aos apenados e a legislação determina que deve haver local apropriado 

para os cultos religiosos nas prisões (artigo 24). Em relação ao trabalho, é determinado que este 

deve ter finalidade educativa e produtiva (artigo 28), além de ser considerada a habilitação, a 

condição pessoal, as necessidades futuras do apenado e as oportunidades no mercado de trabalho 

(artigo 32). 

O artigo 41 da Lei supracitada também fixa direitos dos presos, quais sejam: alimentação 

suficiente e vestuário; atribuição de trabalho e sua remuneração; previdência social; constituição 

de pecúlio; proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 

exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que 

compatíveis com a execução da pena; proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

entrevista pessoal e reservada com o advogado; chamamento nominal; visita do cônjuge, da 

companheira, de parentes e amigos em dias determinados; igualdade de tratamento, salvo quanto 

às exigências da individualização da pena; audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; contato com o mundo 

exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 

comprometam a moral e os bons costumes e atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, 

sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. 

No que tange às sanções, é vedada a sua aplicação quando consistir no emprego de celas 

escuras (artigo 45, §2º), bem como qualquer castigo que coloque em perigo a integridade física e 

moral do condenado (artigo 45, §1º). 

Em relação aos estabelecimentos penais, a Lei determina que a mulher e o maior de 

sessenta anos devem ser recolhidos em estabelecimento próprio adequado às suas condições 

pessoais (artigo 82, §1º) e que os presídios femininos devem ser dotados de berçário, onde as 

apenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até seis meses de 

idade (artigo 83, §2º); em tais locais devem possuir, exclusivamente, agentes penitenciárias 

femininas (artigo 83, §3º). Além disso, é estabelecido que o condenado deve ser alojado em cela 

individual com dormitório, sanitário e lavatório (artigo 88).   
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Como requisitos básicos da unidade celular, são definidos os seguintes: salubridade do 

ambiente pela concorrência da aereação, insolação e condicionamento térmico adequado à 

existência humana e área mínima de 6m² (artigo 88, § único). 

No tocante aos presídios femininos, é assegurado que o estabelecimento deve conter 

espaço para gestantes e parturientes e de creche para abrigar crianças, maiores de seis meses e 

menores de sete anos, com a finalidade de assistir à criança desamparada cuja responsável estiver 

presa (artigo 89).  

O Código de Processo Penal veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante os 

atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto, bem como durante o trabalho 

de parto e em período de puerpério imediato (artigo 292, § único). 

As Regras de Mandela (Regras Mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos) 

traz uma série de recomendações a serem seguidas no âmbito do sistema prisional, entre elas 

estão as seguintes (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016a): as celas e os dormitórios 

destinados ao descanso noturno devem ser ocupados por um só preso; todos os ambientes de uso 

dos apenados e, especialmente, todos os quartos, celas e dormitórios devem satisfazer as 

exigências de higiene e saúde, levando-se em conta as condições climáticas e, 

particularmente, o conteúdo volumétrico de ar, o espaço mínimo, a iluminação, o 

aquecimento e a ventilação; em todos os locais onde os presos vivem ou trabalham, as janelas 

devem ser grandes o suficiente para que eles possam ler ou trabalhar com luz natural e devem 

ser construídas de forma a permitir a entrada de ar fresco, mesmo quando haja ventilação 

artificial, bem como a luz artificial deve ser suficiente para que possam ler ou trabalhar sem 

prejudicar a visão; as instalações sanitárias devem ser adequadas para possibilitar que todos os 

apenados façam suas necessidades fisiológicas com higiene e decência; devem ser fornecidas 

instalações adequadas para banho; todos os locais de um estabelecimento prisional 

frequentados regularmente pelos presos devem ser sempre mantidos e conservados 

minuciosamente limpos; deve ser exigido que o apenado mantenha sua limpeza pessoal e, 

para tanto, deve ter acesso à água e artigos de higiene, conforme necessário para sua saúde e 

limpeza; todo preso deve, de acordo com os padrões locais e nacionais, ter uma cama 

separada e roupas de cama suficientes que devem estar limpas quando distribuídas; todo 

apenado deve receber da administração prisional, em horários regulares, alimento com valor 

nutricional adequado à sua saúde e resistência, de qualidade, bem preparada e bem servida; 

todo preso deve ter acesso à água potável sempre que necessitar; o provimento de serviços 

médicos para os condenados é uma responsabilidade do Estado; os apenados devem usufruir 

dos mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis à comunidade; e tais serviços devem 
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ser gratuitos e sem discriminação motivada pela sua situação jurídica; nas unidades prisionais 

femininas, deve haver acomodação especial para todas as necessidades de cuidado e 

tratamento pré e pós-natais;  devem-se adotar procedimentos específicos para que os 

nascimentos ocorram em um hospital fora da unidade prisional, bem como se a criança nascer 

na unidade prisional, este fato não deve constar de sua certidão de nascimento; a unidade 

prisional deve se basear no melhor interesse da criança; nas unidades prisionais que abrigam 

filhos de detentos, providências devem ser tomadas para garantir creches internas ou externas 

dotadas de pessoal qualificado, onde as crianças poderão ser deixadas, quando não estiverem 

sob o cuidado de seu pai ou sua mãe, e serviços de saúde pediátricos, incluindo triagem 

médica, no ingresso e monitoramento constante de seu desenvolvimento por especialistas; as 

crianças nas unidades prisionais com seu pai ou sua mãe nunca devem ser tratadas como 

presos. 

As Regras de Bangkok (Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres 

Presas), por sua vez, preocupam-se com as condições específicas das mulheres submetidas à 

pena privativa de liberdade (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA., 2016b) e 

complementam as Regras de Mandela expostas acima. Diante de inúmeras recomendações, 

estão as que seguem: deve-se ter em consideração as distintas necessidades das mulheres 

presas na aplicação das Regras; a atenção a essas necessidades, para atingir igualdade material 

entre os gêneros, não deve ser considerada discriminatória; atenção adequada deve ser 

dedicada aos procedimentos de ingresso de mulheres e crianças, em razão de sua especial 

vulnerabilidade nesse momento; recém ingressas devem ser providas de condições para: 

contatar parentes, acesso à assistência jurídica, informações sobre as regras e regulamentos 

das prisões, o regime prisional, onde buscar ajuda quando necessário e em um idioma que elas 

compreendam e, em caso de estrangeiras, acesso aos seus representantes consulares; antes ou 

no momento de seu ingresso, deve ser permitido às mulheres responsáveis pela guarda de 

crianças tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo a possibilidade de 

suspender por um período razoável a medida privativa de liberdade, levando em consideração 

o melhor interesse das crianças; presas devem permanecer, na medida do possível, em prisões 

próximas ao seu meio familiar; a acomodação de apenadas deve conter instalações e materiais 

exigidos para satisfazer as necessidades de higiene específicas da condição feminina, 

incluindo absorventes higiênicos gratuitos e um suprimento regular de água disponível para 

seus cuidados pessoais, em particular mulheres que realizam tarefas na cozinha e gestantes, 

lactantes ou durante o período da menstruação; se a criança nascer num estabelecimento 

prisional, tal informação não deve constar do respectivo registro de nascimento; o exame 
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médico de presas deve incluir avaliação ampla para determinar a necessidade de cuidados de 

saúde básicos; se diagnosticada a existência de abuso sexual ou outras formas de violência 

antes ou durante o encarceramento, a mulher deve ser informada de seu direito de recorrer às 

autoridades judiciais; independentemente de a apenada optar pela ação judicial, as autoridades 

prisionais devem empenhar-se em garantir que ela tenha acesso imediato a aconselhamento ou 

apoio psicológico especializado; devem ser disponibilizados às presas com necessidades 

especiais de atenção à saúde mental, na prisão ou fora dela, programas de atenção à saúde 

mental individualizados, abrangentes, sensíveis às questões de gênero e centrados na 

compreensão dos traumas, assim como programas de reabilitação; os agentes penitenciários 

devem ser alertados dos momentos em que as mulheres possam sentir especial angústia, para 

que sejam sensíveis à situação dessas apenadas e assegurem que elas recebam apoio 

adequado; os serviços de saúde da prisão devem prover ou facilitar programas de tratamento 

especializados às usuárias de drogas, considerando anterior vitimização, bem como as 

necessidades especiais das gestantes e das mulheres com crianças, assim como a diversidade 

cultural de suas experiências; condenadas devem ter o mesmo acesso que mulheres não 

privadas de liberdade da mesma faixa etária a medidas preventivas de atenção à saúde de 

particular relevância para o sexo feminino (como, por exemplo, exames ginecológicos e de 

câncer de mama); medidas efetivas devem ser tomadas para assegurar a dignidade e o respeito 

às presas durante as revistas pessoais, as quais devem ser conduzidas apenas por funcionárias 

que tenham sido devidamente treinadas em métodos adequados e em conformidade com 

procedimentos estabelecidos; devem ser desenvolvidos outros métodos de inspeção, tais como 

escâneres, para substituir revistas íntimas e corporais invasivas a fim de evitar danos 

psicológicos e possíveis impactos físicos; funcionários da prisão devem demonstrar 

competência, profissionalismo e sensibilidade e devem preservar o respeito e a dignidade ao 

revistarem crianças na prisão com a mãe ou visitantes; deve ser incentivado e facilitado, por 

todos os meios razoáveis, o contato das presas com seus familiares, incluindo seus filhos/as, 

com quem detêm a guarda de seus filhos/as e seus representantes legais; quando possível, 

devem ser adotadas medidas para amenizar os problemas das mulheres encarceradas em 

instituições distantes de seus locais de residência; onde visitas íntimas forem permitidas, as 

mulheres devem ter o mesmo acesso a este direito que os homens; as necessidades médicas e 

nutricionais das presas que tenham recentemente dado à luz, mas cujos/as filhos/as não se 

encontrem com elas na prisão, devem ser incluídas em programas de tratamento. 
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Nota-se, diante de todo o exposto, uma clara preocupação com as questões ambientais 

dos presídios, justamente por estarem intrinsecamente ligadas à dignidade da pessoa humana, 

o que será analisado, oportunamente, em capítulo posterior. 

Como visto, o legislador brasileiro e os tratados internacionais demonstraram intensa 

atenção no que tange à dignidade humana relacionada ao cárcere, exatamente pelos indivíduos 

estarem, nesse momento, em situação de extrema vulnerabilidade e pela pena privativa de 

liberdade restringir tão somente, como o próprio nome diz, a liberdade dos sujeitos e não 

outros inúmeros direitos inatos aos indivíduos, que, como se sabe, são invariavelmente 

descumpridos pelo sistema prisional.  

Na verdade, o que se verifica é um absurdo despreparo por parte de todo o sistema de 

justiça criminal, o que, por óbvio, não exclui os agentes penitenciários, muito por conta da 

crença de que a pena serve para punir e castigar o condenado em razão da prática do crime e, 

com isso, qualquer violação de direito, tortura ou violência é legitimada, inclusive pelo 

próprio Poder Judiciário.  

Na prática, as preocupações com os direitos humanos estão presentes apenas na 

legislação. Não há qualquer medida eficaz no sentido de garantir uma vida digna às pessoas 

privadas de liberdade no Brasil. Sabe-se que o sistema penitenciário é caótico. Tanto é 

verdade que o STF reconheceu, na ação de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) ajuizada pelo Partido Socialista e Liberdade (PSOL), que o sistema 

prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2015). 

CUSTODIADO- INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA 
PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL –ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de 
preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – 
CONDIÇÕE DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE 
COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente o quadro de 
violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas 
estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas 
abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema 
penitenciário nacional ser caracterizado como “Estado de coisas inconstitucional”. 
FUNDO PENINTENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – 
CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse 
público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão 
obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e 
Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em 
até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso 
perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento 
da prisão. (ADPF 347 MC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j. em 
09/09/2015). 
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Segundo Valois (2019), a mais alta corte do país reconheceu que as condições 

prisionais são inconstitucionais, mas avalizou que as pessoas fiquem encarceradas nessas 

circunstâncias. O autor (2019, p. 20) afirma que “diz o próprio judiciário, responsável por 

essas prisões, em outras palavras: você está preso ilegalmente, inconstitucionalmente, mas vai 

continuar preso”. Embora não tenha gerado grandes consequências práticas, a decisão do STF 

deve servir como fundamento para que a prisão seja utilizada como ultima ratio, ou seja, 

quando, de fato, nenhuma outra medida alternativa seja plausível no caso concreto. 

Outrossim, nem todos os pedidos requeridos pelo PSOL foram deferidos, como, por 

exemplo, que o STF determinasse que os juízes da execução penal fixassem “o abrandamento 

dos requisitos temporais para fruição de benefícios e direitos do preso, como a progressão de 

regime, o livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando reveladas as 

condições de cumprimento da pena mais severas do que a prevista”(VALOIS, 2019). Ou seja, 

considerando a desumanidade presente nas instituições prisionais, o quantum de pena 

necessariamente deveria ser analisado com base em tal realidade. Afinal, se a legislação 

tivesse alguma eficácia, seria possível fixar a pena em concreto de acordo com a quantidade 

abstrata prevista em cada crime. Ocorre que as inconstitucionalidades previstas no cárcere 

acarretam um sofrimento muito maior do que a simples restrição de liberdade e, assim, cinco 

anos de prisão, por exemplo, certamente corresponde ao dobro.  

Tais violações são ainda mais graves quando se trata de mulheres, haja vista as 

especiais condições do sexo feminino, como a menstruação, a gestação, a separação de seus 

filhos, o aprisionamento de bebês, a questão da amamentação, entre outros, além da 

invisibilidade que permeia a população carcerária feminina, tendo em vista o número inferior 

de mulheres encarceradas, se comparada com os homens e o fato de os espaços prisionais 

terem sido criados para eles, tendo sido as mulheres inseridas de forma residual, ou seja, 

ignorando suas necessidades biológicas mais elementares, exatamente como o defendido pelas 

criminólogas feministas.  

No entanto, é importante ressaltar que, segundo o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN) (BRASIL, 2017), a população carcerária feminina 

aumentou 656% (seiscentos e cinquenta e seis por cento) entre os anos de 2000 e 2016, sendo 

o Brasil o quarto país com maior número de mulheres presas, ao passo que o número de 

homens encarcerados cresceu 293% (duzentos e noventa e três por cento), o que demonstra a 

imprescindibilidade de se compreender os motivos que contribuíram para o encarceramento 

em massa e analisar o perfil socioeconômico das mulheres aprisionadas no país.  
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4.2 O perfil das mulheres presas no Brasil 
 

De acordo com o INFOPEN (BRASIL, 2017), que analisou a população carcerária 

feminina entre os anos de 2015 e 2016, em junho de 2016, havia 42.355 (quarenta duas mil 

trezentas e cinquenta e cinco) mulheres encarceradas no Brasil, ao passo que existiam 

somente 27.029 (vinte e sete mil e vinte e nove) vagas nesse sentido, resultando, assim, em 

um déficit de vagas de 15.326 (quinze mil trezentos e vinte e seis).  Importante observar que o 

Estado de São Paulo concentra 36% (trinta e seis por cento) de toda a população prisional 

feminina do país. 

A taxa de ocupação, portanto, é de 156,7% (cento e cinquenta e seis vírgula sete por 

cento), o que significa que um espaço destinado a dez mulheres compreende dezesseis no 

sistema prisional. Nota-se, então, que a superlotação do cárcere não é fato exclusivo dos 

estabelecimentos prisionais masculinos, as mulheres também são submetidas às condições 

desumanas nesse aspecto.  

Em junho de 2016, o INFOPEN concluiu que 45% (quarenta e cinco por cento), ou 

seja, 19.223 (dezenove mil duzentos e vinte e três), das mulheres presas no Brasil ainda não 

haviam sido julgadas. Tal dado encontra-se em perfeita consonância com a pesquisa do ITTC 

exposta anteriormente e com o descumprimento pelos juízes da decisão do Supremo Tribunal 

Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019), 

também já apresentada, que contribui – e muito – com o encarceramento em massa.  

No tocante à faixa etária da população carcerária feminina, constatou-se que 27% 

(vinte e sete por cento) possuem entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos, ao passo que 

23% (vinte e três por cento) têm de 25 (vinte e cinco) a 29 (vinte e nove) anos. Além disso, 

21% (vinte e um por cento) têm de 35 (trinta e cinco) a 40 (quarenta) anos e 18% (dezoito por 

cento) possuem de 30 (trinta) a 34 (trinta e quatro) anos. Por fim, apenas 9% (nove por cento) 

têm de 46 (quarenta e seis) a 60 (sessenta) anos, 1% (um por cento) possui 61 (sessenta e um) 

anos ou mais e 0% (zero por cento) é maior de 70 (setenta) anos de idade.  
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Gráfico 3: Faixa etária das mulheres privadas de liberdade no Brasil. 

 
Fonte: INFOPEN, 2016. 

 
Observa-se que 68% (sessenta e oito por cento) das encarceradas possuem entre 18 

(dezoito) e 34 (trinta e quatro) anos, o que, segundo Angotti (2015), demonstra o efeito da 

prisão para além das grades, já que as mulheres, nessa faixa etária, estão em idade 

economicamente ativa e o cárcere retira delas a possibilidade de participar do mercado de 

trabalho, além de, em razão do estigma, inviabilizar, também, que elas consigam um emprego 

formal quando egressas.  Ademais, 62% (sessenta e dois por cento) da população carcerária 

feminina é negra, ao passo que 37% (trinta e sete por cento) é branca.  

Gráfico 4: Raça, cor ou etnia das mulheres privadas de liberdade. 

 
Fonte: INFOPEN, 2016; PNAD, 2015.
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Segundo Dal Santo (2019), ao longo do sistema colonial até a Independência do 

Brasil, em 1822, a prática punitiva e o controle social eram domésticos. Isto é, o controle dos 

corpos negros era perpetrado de forma ilimitada pelos senhores contra os seus escravos e por 

meio do trabalho forçado. Em 1824, surge uma Constituição liberal e, em 1830, um Código 

Criminal, que também seguia os ideais iluministas da burguesia europeia. Ainda assim, a mão 

de obra escrava e a permissão de punição pelos proprietários contra os seus escravos foram 

mantidas. Tal Código deixou de denominar os escravos como “coisas”, mas os definiu como 

inimputáveis. O autor menciona, ainda, uma disposição no Código Criminal que determinava 

que se, após o cumprimento da pena, o apenado não tivesse condições econômicas de reparar 

efetivamente o dano causado, deveria ser preso para trabalhar por tempo suficiente para saldar 

a dívida. O débito, contudo, recaía sobre os proprietários dos escravos que, para evitar o 

passivo, libertavam os negros. Em contrapartida, livres, os escravos não possuíam bens e 

nenhum meio de subsistência, o que os levava a saldar a dívida por meio da execução de 

trabalhos forçados com a privação de sua liberdade. Mais tarde, com a libertação, ao menos 

em tese, dos corpos negros, passou-se a adotar outras formas de controle e domínio, como o 

poder exercido pelo delegado de polícia. Em 1888, houve a abolição definitiva da escravatura 

com a edição da Lei Áurea e, em 1898, foi fundada a República brasileira, que ensejou na 

elaboração do seu primeiro Código Criminal de 1890. Passa-se, então, a substituir o discurso 

de inferioridade jurídica pelo de inferioridade biológica, surgida com a divisão da população 

em raças, como foi o caso, por exemplo, dos estudos criminológicos apresentados por 

Lombroso, conforme já exposto em capítulo próprio, e Nina Rodrigues, que defendia a 

impossibilidade de adaptação dos negros e indígenas à civilização branca. Nesse cenário, 

vislumbra-se que inúmeros tipos penais foram criados justamente para aprisionar a população 

negra, como, por exemplo, a criminalização de cultos afro-brasileiros e da capoeira. Dal Santo 

(2019), conclui:   

Esse discurso pretensamente científico legitimava o poder e a administração do 
controle social pela elite brasileira branca, bem como estimulava práticas 
discriminatórias referentes à inferiorização racial não branca, supostamente como 
um dado da natureza. Ao mesmo tempo, definia modelos específicos de controle 
social, inviabilizando a inserção do negro ao projeto modernizador do Estado. Não 
por outro motivo, métodos violentos foram definidos (na realidade, mantidos) como 
forma de controle social mais eficaz aos grupos inferiores, de modo a viabilizar uma 
Justiça eficiente, negando direitos (necessidades) individuais a grupos naturalmente 
inferiorizados, como se necessários fossem à efetivação de um modelo de justiça 
eficaz, próximo à ideologia da defesa social, direcionado ao plano modernizador de 
construção do Estado.  
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Um exemplo recente da inferiorização racial não branca foram as críticas decorrentes 

da decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 494601 (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2019) por ter declarado constitucional o sacrifício de animais em 

cultos religiosos de matrizes africanas sob o fundamento de assegurar o direito fundamental à 

liberdade religiosa. Em que pese a proteção ambiental, é preciso que se abandone a ideia do 

eurocentrismo religioso. Na verdade, a maioria dos críticos (em especial, para os 

conservadores e para a bancada evangélica do Poder Legislativo atual) utilizou a vida dos 

animais tão somente como justificativa para perseguir e criminalizar as religiões de 

ancestralidade negra.   

Diante do cenário histórico brevemente apresentado, pode-se verificar como, mesmo 

após a abolição da escravatura, ainda se vive o Direito Penal do Inimigo e a política criminal 

com derramamento de sangue21, onde os marginalizados, em especial, os negros são os mais 

atingidos.  

O alto número de mulheres negras encarceradas, assim como os homens negros, não é 

mera coincidência e tampouco significa que são os que mais praticam crimes que admitem a 

pena de prisão. Pelo contrário, tal seletividade é legitimada justamente pela ação da polícia 

que, sob a justificativa de os indivíduos estarem em atitude suspeita – leia-se: por serem 

negros e pobres -, abordam-nos sob a expectativa de poder criminalizá-los.  

Batista (1998, p. 103) é clara ao elucidar: “jovens pobres pardos ou negros estão em 

atitude suspeita andando na rua, passando num táxi, sentados na grama do aterro, na Pedra do 

Leme ou reunidos num campo de futebol”. Ou seja, basta que possuam os estereótipos sociais 

para que sejam considerados suspeitos.  

Ainda mais grave é o racismo presente no âmbito do Poder Judiciário, que enseja no 

encarceramento em massa da população negra, haja vista a enorme distância social e 

econômica que separa os magistrados e promotores de Justiça dos réus, impedindo que haja 

qualquer sentimento de compaixão, compreensão e conhecimento da realidade em que vivem 

tais indivíduos.  

Segundo o Censo Judiciário (BRASIL, 2014), realizado pelo Conselho Nacional de 

Justiça, 65,5% (sessenta e cinco vírgula cinco por cento) dos juízes estaduais brasileiros são 

homens e apenas 34,5% (trinta e quatro vírgula cinco por cento) são mulheres. Em relação à 

 
21 De acordo com Nilo Batista (1997), a política criminal de derramamento de sangue “contempla o extermínio 
como tática de aterrorização e controle do grupo social vitimizado [jovem, negro, pobre]”. Ler mais em: NILO, 
Batista. Política criminal com derramamento de sangue. Disponível em: 
https://www.academia.edu/16082676/_Artigo_Pol%C3%ADtica_criminal_com_derramamento_de_sangue_-
_Nilo_Batista_1_. Acesso em 21 ago. 2019. 
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cor/raça, nos anos de 2012 a 2013, 80,9% (oitenta vírgula nove por cento) dos magistrados 

eram brancos, enquanto somente 19,1% (dezenove vírgula um por cento) eram negros. Nem 

seria preciso mencionar que os altos cargos do país, como o de juiz de Direito e o de Promotor 

de Justiça, são ocupados exclusivamente pela elite brasileira, haja vista a enorme dificuldade 

do concurso público para o ingresso em tais carreiras que requer alto grau de conhecimento 

técnico e depreende muito tempo de estudo. Tudo isso, se comparado com o perfil 

socioeconômico da população encarcerada, em especial, no caso das mulheres, permite que se 

tenha noção da complexidade e do distanciamento entre as realidades que permeiam a relação 

entre julgadores e julgados.  

Em relação à escolaridade das mulheres aprisionadas, o INFOPEN afirmou que 45% 

(quarenta e cinco por cento) não completaram o ensino fundamental, 17% (dezessete por 

cento) não concluíram o ensino médio, enquanto 15% (quinze por cento) possuem o ensino 

fundamental completo e 15% (quinze por cento) concluíram o ensino médio. No mais, 3% 

(três por cento) são alfabetizadas sem cursos regulares, 2% (dois por cento) são analfabetas, 

2% (dois por cento) não completaram o ensino superior e apenas 1% (um por cento) possui 

graduação. Tais dados, por si só, reafirmam o perfil social e econômico da população 

feminina encarcerada no Brasil.  

Gráfico 5: Escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil. 

 
Fonte: INFOPEN, 2016. 

 
Além disso, o INFOPEN observou que 74% (setenta e quatro por cento)22 das presas 

possuem filhos, o que torna a prisão ainda mais perversa para as mulheres, haja vista a 

 
22 De acordo com o INFOPEN: “Dada a baixa representatividade da amostra coletada, não é possível extrair 
conclusões para a totalidade da população prisional feminina no Brasil”. 
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importância que exercem na vida de sua prole. O aprisionamento de mulheres não se encerra 

apenas nos corpos delas, ele também impacta negativamente na realidade de crianças que são, 

de certa forma, punidas pela distância em relação às suas mães. Inúmeras vezes, depois de 

tantos anos no cárcere, tais mulheres não acompanham e não conhecem, de fato, seus filhos, o 

que acarreta em um prejuízo e um rompimento dos vínculos maternos incorrigíveis.  

Portanto, no momento do julgamento, é preciso que os atores do sistema de justiça 

criminal repensem se, de fato, a pena privativa de liberdade é imprescindível no caso 

concreto, o que, infelizmente, não acontece, já que o fato de a mulher ser mãe é utilizado 

como argumento para justificar a prisão e o afastamento de seus filhos em um juízo 

essencialmente repleto de valores morais de quem sequer conhece a realidade daquelas que 

sentam no banco das rés, conforme já abordado em capítulo anterior.  

 
Gráfico 6: Número de filhos das mulheres privadas de liberdade no Brasil. 

 
Fonte: INFOPEN, 2016. 

 
Em que pese o enorme número de presas que possuem filhos, veja-se que 62% 

(sessenta e dois por cento) das mulheres são solteiras, 23% (vinte e três por cento) vivem em 

união estável, 9% (nove por cento) são casadas, 2% (dois por cento) são separadas 

judicialmente, 2% (dois por cento) são divorciadas e 2% (dois por cento) são viúvas. 

Independentemente se encarceradas ou não, sabe-se que, na realidade, as mulheres têm sido, 

muitas vezes, as únicas responsáveis afetiva e financeiramente pelos seus filhos. É de se ter 

em mente que, no Brasil, há 5,5 (cinco vírgula cinco) milhões de crianças sem o nome do pai 

no registro, o que demonstra a irresponsabilidade dos homens e o fato de a conduta do aborto 

(artigo 124 do Código Penal) ser típica, exclusivamente, para punir mulheres, já que os pais, 



78 
 

quando bem querem, deixam de assumir e ocupar suas posições de genitores e nada, de fato, 

acontece contra eles. Tais circunstâncias são ainda mais alarmantes quando se trata de 

mulheres pobres e negras, como é o caso da população carcerária feminina, o que reafirma, 

ainda mais, a tese de que a prisão é absurdamente mais danosa às mulheres, já que, não raras 

vezes, castiga seus filhos e, pior, levam-nos a instituições de acolhimento justamente por não 

possuírem qualquer figura paterna com quem possam manter os vínculos familiares (ainda 

que, por óbvio, não supram a essencialidade da figura materna na vida das crianças).  

 
Gráfico 7: Estado civil das mulheres privadas na liberdade no Brasil. 

 
Fonte: INFOPEN, 2016. 

 
Em relação ao crime praticado, 62% (sessenta e dois por cento) das mulheres estão 

presas por tráfico de drogas, 11% (onze por cento) por roubo, 9% (nove por cento) por furto, 

6% (seis por cento) por homicídio, 6% (seis por cento) por outros delitos, 2% (dois por cento) 

por quadrilha ou bando, 2% (dois por cento) por crimes relacionados à Lei do Desarmamento, 

1% (um por cento) por receptação e 1% (um por cento) por latrocínio. 
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Gráfico 8: Distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros das mulheres 
privadas de liberdade, por tipo penal. 

 
Fonte: INFOPEN, 2016. 

Conforme já exposto, a taxa de homens presos por tráfico de drogas é de 26% (vinte e 

seis por cento), enquanto das mulheres é de 62% (sessenta e dois por cento). Tal dado, per si, 

demonstra que o efeito do proibicionismo também é mais impactante na vida das mulheres. 

Sabe-se que elas não exercem grandes papeis no narcotráfico. Pelo contrário, participam de 

forma secundária e em posições plenamente substituíveis, o que demonstra que a visão 

patriarcal também é presente nas estruturas do crime organizado (BARCINSKI, 2009). Ou 

seja, o aprisionamento das mulheres em nada abala as organizações criminosas responsáveis 

pelo tráfico de entorpecentes. Ainda assim, os juízes submetem-nas ao mesmo quantum de 

pena do que os homens. Pior que isso, muitas vezes aplicam punições maiores justamente por 

serem mulheres. Isto é, pune-se, primeiramente, pela prática do crime e pune-se, em segundo 

lugar, por ser mulher, já que ainda se acredita que não cabe ao sexo feminino deixar de ser 

dócil, submissa e passiva.  

Cerneka (2009, p. 74) esclarece: “Segundo o senso comum, o crime é uma realidade 

masculina, faz parte do mundo do homem, e a mulher que comete um delito é duplamente 

execrada, primeiro por ser “criminosa”, segundo por ser mulher criminosa”. Veja-se, mais 

uma vez, a força e o impacto da construção social do gênero na vida feminina.  

É preciso desconstruir, ainda,  a personificação da mulher traficante, que a caracteriza 

como aquela vista nas novelas e nos filmes (isto é, repleta de armas, de dinheiro e em 

posições de comando). Foi o verificado, inclusive, pelo 

relatório “MulhereSemPrisão: desafios e possibilidades para reduzir a prisão provisória de 

mulheres”, lançado em 2017 pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), que analisou 
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a situação de mulheres presas provisoriamente na capital paulista e em Guarulhos e apurou 

que em apenas 29% (vinte e nove por cento) dos crimes registrados houve apreensão de 

dinheiro e somente em 9,2% (nove vírgula dois por cento) de arma de fogo com as mulheres 

presas em flagrante, considerando todos os delitos (furto, roubo, receptação etc) constatados 

no levantamento e não apenas o tráfico de entorpecentes.  

Observa-se a análise de Diniz (2016, p.211) após realizar pesquisas em penitenciárias 

femininas: 

Não conheci uma traficante semelhante a líder de facção criminosa, talvez uma 
característica do tráfico na capital ou, quem sabe, da traficante dos presídios do país. 
Elas eram mulheres comuns, donas de casa, ambulantes ou empregadas domésticas, 
que um dia resolveram levar drogas no corpo para os maridos ou companheiros no 
presídio masculino. Ou que acharam possível esconder um pacote de cocaína 
embaixo da cama, ou vender pamonha com maconha. 
 

Como observado, a maioria das encarceradas é pobre e não possui altos níveis de 

escolaridade, o que faz, inevitalvemente, que ocupem subempregos com remunerações 

extremamente precárias o que, por óbvio, inviabiliza que supram suas necessidades básicas e 

as de seus filhos. Com efeito, a grande maioria das apenadas praticava o tráfico de 

entorpecentes como forma de complementar sua renda e, assim, melhorar sua vida e de seus 

familiares. Por conseguinte, não se dedicavam exclusivamente à atividade criminosa, mas sim 

viram na infração penal um meio de subsistência. O ingresso das mulheres no tráfico de 

drogas, nessa circunstância, é um dos efeitos da feminização da pobreza23. Além disso, tal 

infração permite que as mulheres pratiquem-na e cuidem dos filhos ao mesmo tempo, já que, 

conforme se observou no estado civil das encarceradas, elas são as únicas responsáveis pelos 

cuidados de sua prole (família monoparental). Foi o constatado pela pesquisa realizada por 

Frinhani e Souza (2005) ao entrevistar dez detentas no Espírito Santo, já que várias delas 

relataram que:  

Beatriz: [...] Trabalhava como doméstica. Estudou até a 4ª série. [...] Seu 
companheiro, com quem viveu 18 anos, sempre esteve envolvido com tráfico de 
drogas e também era usuário. Crime: nunca tinha vendido droga, mas após a morte 
do companheiro, tentou vender para ajudar na renda familiar; foi presa e condenada 
por tráfico de drogas. 
 
Elaine: [...] Trabalhava fazendo faxina e fritava salgados numa barraca, ganhando 
R$25,00 a cada três dias trabalhados. Cursou até a 5ª série primária. [...] Foi presa 
em flagrante, por tráfico de drogas, e condenada a sete anos de prisão [...] Elaine 

 
23Segundo Cortina (2015), entende-se por feminização da pobreza “a consideração estatística e social de que a 
pobreza tem atingido de forma significativa as mulheres e orientado suas escolhas de vida” e “expressão que se 
traduz na constatação de que as mulheres jovens, com filhos/as e responsáveis pela renda de famílias 
monoparentais, representam um dos perfis da vulnerabilidade social mais difundidos no cenário internacional”. 
Ler mais em: CORTINA, Monica Ovinski de Camargo. Mulheres e tráfico de drogas: aprisionamento e 
criminologia feminista. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 23, n. 3, setembro-dezembro/2015.Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ref/v23n3/0104-026X-ref-23-03-00761.pdf. Acesso em 21 ago. 2019. 
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apontou como motivos para praticar o crime a dificuldade financeira associada à 
“facilidade” com que conseguia dinheiro por meio do tráfico.  
 

Ainda nesse sentido está o depoimento de uma mulher, presa em flagrante por ter 

furtado uma carne em um supermercado, apresentado no 

relatório “MulhereSemPrisão: desafios e possibilidades para reduzir a prisão provisória de 

mulheres”: 

No dia em que fui presa, eu briguei com o dono da casa, porque eu morava de aluguel. 
Daí eu briguei, já fiquei nervosa, foi na hora que as meninas passaram. Então eu falei 
“eu vou”. Eu tinha duzentos e cinquenta [reais] em casa, eu fui mais para pagar outro 
aluguel em outro lugar, que eu ia sair. [...] Deus sabe por que que eu fui furtar. Eu não 
fui furtar para comprar droga, não, nada. Eu não fui furtar para eu usar droga não, foi 
pra eu dar [comida] para os meus filhos. 

Outras foram presas em flagrante com entorpecentes em suas casas onde residiam com 

seus maridos, companheiros, filhos etc. Muitas vezes, a droga não era delas. Assumem a 

propriedade para proteger os seus. Em outros casos, são influenciadas a permitir que suas 

habitações sirvam de depósito para os entorpecentes, especialmente, por seus 

maridos/companheiros/namorados.Frequentemente são presas por estarem levando drogas em 

seus corpos aos seus familiares homens nos presídios masculinos, seja para que eles façam 

dinheiro, seja para que eles a consumam e, assim amenizem a tortura que é viver atrás das 

grades. Há, ainda, os casos em que traficam para sustentar o seu próprio vício.  

Veja-se o observado na pesquisa (FRINHANI e SOUZA, 2005, s.p.) supracitada:   

Carla: [...] 44 anos, viúva, doméstica [...] Aprendeu a ler no presídio. [...] Foi presa 
por tráfico de drogas, em casa com o marido, após uma denúncia de que ela 
guardava droga em casa. Apanhou muito quando foi presa, para confessar sobre um 
carregamento do qual ela não tinha conhecimento.  
 
Geralda: [...] 29 anos, primeiro grau completo, já tinha trabalhado como auxiliar de 
serviços gerais, auxiliar de escritório, além de fazer artesanato. [...] Era usuária e 
traficava para manter o vício.  
 
Joana: [...] Tem o segundo grau incompleto [...] Foi presa em sua casa em razão de o 
namorado ter escondido droga sem falar com ela. Os policiais chegaram à sua casa e 
começaram a bater nela, apesar dela dizer que não tinha conhecimento de nada.   
 

Diante de tais cirscuntâncias, é preciso repensar a política de drogas no país. Que a 

guerra às drogas é um fracasso e que, na verdade, é exercida como forma de controlar os 

corpos negros, pobres, periféricos e jovens do Brasil, o que não é novidade (VALOIS, 2016). 

É imprecindível que se realize um recorte de gênero nos estudos sobre o proibiciosnimo e, 

assim, possam ser traçadas medidas como forma de dirimir os impactos deste na vida das 

mulheres, em especial.   

Ademais, 21% (vinte e um por cento) dos crimes cometidos pelas mulheres e 41% 

(quarenta e um por cento) dos praticados pelos homens são patrimoniais (roubo, furto, 
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receptação), isto é, delitos majoritariamente perpetrados pela população pobre. Nota-se que 

tipos penais previstos contra o patrimômio público, como os crimes previdenciários e 

tributários, sequer aparecem nas porcentagens apresentadas pelo INFOPEN, ainda que o 

número de tais infrações penais praticadas no Brasil seja exacerbado. Na verdade, a leniência 

da população e dos órgãos institucionais frente aos ricos que cometem constantemente delitos 

é refletida no próprio ordenamento jurídico brasileiro. Basta ver a quantidade de dispositivos 

que prevêm a isenção de pena aos agentes, caso devolvam os valores devidos ou apropriados, 

o que, por óbvio, é impensável quando se trata de indivíduos marginalizados (CARVALHO, 

2019). 

Observando as estatísticas apresentados, de acordo com Misse (1993,s.p.), pode-se 

concluir que tais dados 

[...] foram produzidos por mecanismos instituticonais de perseguição socialmente 
contaminados por uma associação pobreza-crime estereotipada, perversa, desigual e 
hipócrita, por outro lado eles apontam também para uma realidade criminal 
específica, não necessariamente violenta e organizada, cuja percepção social produz 
determinadas políticas de segurança distintas daquelas que se aplicariam aos “crimes 
dos ricos”. 
 

O fato de os mais vulneráveis socioeconomicamente serem os que mais sofrem com o 

sistema de justiça criminal não necessariamente significa que são os que mais praticam crimes 

violentos, aptos a ensejarem a aplicação da pena privativa de liberdade. Na verdade, o 

estereótipo da periculosidade, independentemente da gravidade da conduta desempenhada, 

persegue as camadas sociais marginalizadas. Os tipos penais considerados de “pobres”, então, 

têm sofrido uma resposta estatal mais rígida, sendo ela ainda mais gravosa se o indivíduo 

corresponder aos estigmas da associação pobreza-crime.  

É digna de nota, ainda, a relação entre o crime de tráfico de drogas e a população 

prisional negra no Brasil. O artigo 28 da Lei nº 11.343/06 compreende o tipo penal do uso de 

drogas para consumo próprio, isto é, quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou 

traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, como resposta estatal, prevê a aplicação de pena 

alternativa, ao passo que o artigo 33 do mesmo diploma legal trata do crime de tráfico de 

drogas, isto é, quem importa, exporta, remete, prepara, produz, fabricar, adquire, vende, expõe 

à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, 

entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar a outrem, fixando, como pena, cinco a 

quinze anos de reclusão. Ocorre que os critérios para diferenciação entre as duas condutas não 

são objetivamente expostos pela lei, já que segundo o artigo 28, §2º, “para determinar se a 
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droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância 

apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, ficando, assim, a interpretação 

do caso concreto sob a responsabilidade do magistrado que, na maioria das vezes, utiliza 

como prova da traficância tão somente o depoimento dos policiais ou, pior, a vida pregressa 

do agente (o que, novamente, aproxima-se do Direito Penal do Autor). De forma brilhante, 

Carvalho (2019) aduz a isso o fato de as questões raciais interferirem no rótulo de “usuário” 

ou “traficante”. É óbvio que a cor da pele não será utilizada como fundamento para tanto na 

sentença, mas, certamente influencia, de algum modo, na decisão judicial encoberto por 

outros aspectos.   

Diante do exposto, pode-se observar que, diferentemente do entendimento do senso 

comum, na imensa maioria das vezes, as mulheres não são presas por causa dos seus 

companheiros e nem por terem praticado crimes com eles. Aliás, reduzir a individualidade da 

mulher enquanto – sempre- coadjuvante e submissa no crime praticado nada mais é do que 

uma forma de reprodução dos papéis de gênero, o que também já foi e é  acusado pelas 

criminólogas feministas. 

No mais, à vista do perfil socioeconômico apresentado, é preciso tecer alguns 

comentários históricos e criminológicos referentes aos grupos marginalizados e à pena 

privativa de liberdade.  

Durante a Idade Média, em todos os países europeus, as penas corporais quase não 

eram utilizadas, uma vez que se preferiu utilizar a indenização e fiança, como métodos de 

punição. No entanto, desde os tempos primórdios já era possível observar os impactos das 

diferenças do pertencimento do indivíduo à determinada classe social no âmbito da repressão, 

visto que as distinções nas estruturas da sociedade acarretavam diferenças nos valores da 

fiança. Por óbvio, o valor era maior a depender do status social do criminoso e da vítima. Ou 

seja, se o autor do crime fosse pobre e/ou a vítima rica o valor a ser pago era maior e vice-

versa. Pior do que isso, caso o malfeitor não possuísse condições econômicas de arcar com a 

fiança, lhe erma impostas penas corporais, sendo que o aprisionamento era visto como uma 

espécie destas (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004). 

Mormente, a transição do capitalismo entre os séculos XIV e XV, marcada pelo 

intenso número de conflitos sociais, acarretou na criação de leis mais rígidas em diversos 

países da Europa, como forma de “conter” as classes mais pobres. Novamente, a punição era 

aplicada de forma diferente de acordo com a posição social ocupada pelo indivíduo acusado 
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de praticar um delito. Para os mais ricos, por exemplo, era possível a elaboração de acordos, 

mesmo quando o crime cometido era legalmente previsto com pena de morte.  

Nessa época – assim como nos tempos atuais, como visto – o maior número de delitos 

praticados eram aqueles contra a propriedade, especialmente, por quem não tinha propriedade 

alguma, o que inviabilizava o pagamento de fiança e ensejava punições mais rígidas. Assim, 

as penas corporais tornaram-se regra. Não é à toa que o número de sentenças de mortes 

proferidas durante o século XVI foi extremamente alto. Na verdade, tal punição era utilizada 

como meio de “tirar do caminho aqueles indivíduos alegadamente perigosos” (RUSCHE e 

KIRCHHEIMER, 2004, p.38), ou seja, os pobres.  

Ressalte-se que todas essas transformações no método de punição devem-se, também, 

ao fato de que não havia, nessa época, escassez de força de trabalho, o que mantinha o preço 

da mão de obra baixa. Logo, não existia qualquer valorização da vida humana (leia-se: das 

classes subalternas) (RUSCHE e KIRCHHEIMER). 

No final do século XVI, as formas de punição sofreram mudanças, uma vez que se 

percebeu a possibilidade de se explorar o trabalho dos prisioneiros. A escassa mão de obra em 

diversos países da Europa fez com que os proprietários das empresas fossem obrigados a 

pagar salários altíssimos aos seus empregados e que esses, por sua vez, pudessem exigir 

melhores condições laborais. À vista disso, na Inglaterra, surgiram as primeiras casas de 

trabalho (workhouses), em 1763, como forma de forçar o trabalho por meio da reclusão 

(RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004). 

Os governos europeus passaram a discutir, então, suas políticas relativas à pobreza e 

muitos concluíram que os pobres, que possuíam condições de trabalhar, deveriam ser 

obrigados a fazê-lo, controlando, assim, a “vagabundagem” e o aumento dos salários. Ainda 

nesse sentido, a Bridewell, em Londres, foi a primeira instituição criada com o objetivo de 

dirimir o número de pessoas em situação de rua que perambulavam a cidade, já que muitos 

acreditavam que a escassez da mão de obra dava-se em razão da mendicância.  De acordo 

com Giorgi (2006, pp. 41-42):  

A reclusão começa assim a ser proposta como estratégia para o controle das classes 
marginais. A sua utilidade, independentemente das camadas da população às quais 
pode ser aplicada (pobres, vagabundos, prostitutas, criminosos), consiste no fato de 
que agora o corpo é valorizado por encerrar uma potencialidade produtiva, e os 
sistemas de controle têm início concentrando-se nas atitudes, na moralidade, na alma 
dos indivíduos.  
 

Na verdade, a substituição das penas corporais por penas privativas de liberdade nada 

teve a ver com questões humanitárias, mas sim foi vista como uma forma de controlar, 

explorar e obter lucro através dos corpos marginalizados.         
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Na Inglaterra, a carga extremamente pesada de trabalho que incidia sobre os 

camponeses não lhes davam alternativas para livrarem-se dela senão por meio da 

“vagabundagem” pelos campos ou por meio da fuga para as cidades.  A área urbana, portanto, 

já visada pelas atividades econômicas que desenvolvia, como o comércio, começou a ser 

ocupada por milhares de desempregados, que se tornaram “mendigos”, “vagabundos” e, até 

mesmo, “bandidos”.  

À vista disso, no final do século XV e durante todo o século XVI, surgiram, por toda a 

Europa Ocidental, legislações extremamente rígidas contra a ociosidade.  Foi então que 

Thomas Morus apresentou a única solução possível, segundo ele, para tal cenário(MELOSSI 

e PAVARINI, 2006): um estatuto de 1530 obrigou o registro dos “vagabundos”, distinguindo 

aqueles que estavam incapacitados para trabalhar e, portanto, eram autorizados a praticar 

mendicância, e os demais que não trabalhavam porque não queriam e, com efeito, não podiam 

receber qualquer subsídio caritativo, sob pena de lhes serem aplicada a pena de açoite.  

Conforme já exposto, diante dos altos índices de pessoas em situação de rua que 

perambulavam pela cidade de Londres, o rei autorizou a utilização do castelo de Bridewell 

para acolher os “vagabundos”, os desempregados, os ladrões e os autores de crimes de baixo 

potencial ofensivo. Ressalte-se que o intuito da instituição, extremamente rígida, era reformar 

os indivíduos por meio da imposição do trabalho obrigatório e da disciplina, bem como 

desencorajar outras pessoas a seguirem os passos dos internos (o que, mais tarde, denominou-

se prevenção geral, ou seja, uma das finalidades da pena). Tal experiência difundiu-se por 

diversas regiões da Inglaterra.  Posteriormente, surgiram as casas de correção em todo o país 

cujos objetivos também eram obrigar os ociosos a trabalharem, bem como fornecer emprego 

aos desempregados.  Além dos mendigos, ladrões e os sem emprego, tais instituições também 

abarcaram os filhos de pobres e de prostitutas no afã de que a juventude fosse educada para 

trabalhar.  

Na Holanda, durante a transição do século XVI para o XVII, dois elementos foram 

fundamentais para incentivar o trabalho forçado, quais sejam: a luta pela independência, 

guiada pela classe mercantil urbana e sancionada pela União de Utrecht de 1579, e o 

desenvolvimento do tráfico mercantil. Acreditava-se que os homens livres holandeses valiam 

mais vivos do que mortos, justamente por ser possível obrigá-los a trabalharem, quando 

cometessem um delito. Assim, em 1589, os juízes da cidade de Amsterdã fundaram uma casa 

(denominada Rasp – huis) onde os “vagabundos” ocupavam–se trabalhando pelo tempo que 

os magistrados bem entendessem, levando em consideração, ao menos em tese, se o dano 

havia sido reparado, se comparado com o delito praticado por eles. A fim de legitimar as 
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arbitrariedades perpetradas, os defensores desse sistema de punição alegavam que a 

instituição tinha a função de preparar seus habitantes para serem trabalhadores honestos por 

meio da imposição de regras comportamentais e de submissão à autoridade.  O perfil da 

população que ocupava tal instituição era exatamente o mesmo que habitava as casas de 

correção na Inglaterra (MELOSSI e PAVARINI, 2006). 

Durante o século XVII e a primeira metade do século XVIII, a escassez de força do 

trabalho e o possível aumento do valor dos salários assolaram a Inglaterra. Contudo, de forma 

mais amena do que o ocorrido durante os primeiros anos do século XVII, uma vez que já 

estava ocorrendo o crescimento demográfico e a expulsão dos camponeses estava 

consolidando-se.  A Old Poor Law, conjunto de leis promulgadas entre 1572 e 1601, 

transformou o sistema de caridade privado por aquele financiado pelo Estado, além de ter 

determinado que as comunidades locais fornecessem trabalho aos pobres aptos a trabalhar. 

 Ocorre que tal legislação foi duramente criticada, já que diminuía a quantidade de 

força do trabalho disponível e aumentava consideravelmente os salários. Como resultado das 

críticas, surgiu a primeira Workhouse, em 1722, a qual consistia na permissão concedida a um 

grupo de paróquias com objetivo de construírem casas de trabalho para alocar todos que 

precisassem de algum benefício assistencial. No entanto, as casas de correção foram 

construídas em número muito menor em relação às pessoas que necessitavam delas, o que fez 

com que os “vagabundos” fossem punidos com penas corporais ao invés de penas de detenção 

e de trabalho forçado.  

Observa-se que em 1729 era permitido condenar os autores de pequenos crimes tanto 

às casas de correção como às prisões de custódia (bridewell). Ou seja, não raras vezes, as 

instituições confundiam-se e os pobres eram submetidos às prisões de custódia, ainda que não 

tivessem praticado nenhum crime.   

As críticas tornaram-se ainda mais ferrenhas quando surge o benefício assistencial, 

que se fundava na entrega de dinheiro aos mais pobres, de acordo com o preço corrente do 

pão, depois de 1815. Acreditava-se que tais contribuições incentivavam o ócio, a recusa ao 

trabalho e “permitia a sobrevivência e a reprodução de uma população que se multiplicava, 

inútil e mesmo danosa para o desenvolvimento econômico” (MELOSSI e PAVARINI, 2006, 

p. 65). Assim, como solução, os reformadores apresentaram à burguesia e ao governo, que 

acolheu desde logo a sugestão, a casa de trabalho terrorista (derrent workhouse) que, em 

outras palavras, significava o fim de qualquer forma de assistência fora das casas de trabalho 

pela internação e o trabalho forçado no seu interior. O intuito de tal instituição era apresentar 

uma realidade tão horrorosa ao ponto de fazer com que ninguém, nem mesmo os pobres, 
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quisessem residir nelas, o que faria com que os desempregados aceitassem qualquer trabalho e 

qualquer condição que nele fosse oferecida.  

Sobre o funcionamento da casa, Melossi e Pavarini explicam (2006, p. 67): 

O regulamento interno da casa, além de garantir um standard de vida que é, às vezes, 
inferior ao do cárcere, impõe uma série de limitações à liberdade pessoal, que é 
típica do cárcere; ademais, e esse aspecto é particularmente significativo, o trabalho 
ali desenvolvido é, em geral, inútil, insignificante, pensado muito mais em função 
das exigências da disciplina e da domesticação do que em termos de rendimento 
produtivo. Em resumo [...] a reforma de 1834 “anuncia ao mundo que na Inglaterra a 
pobreza é um delito”. 
  

Nota-se, mais uma vez, a verdadeira intenção das classes dominantes através das casas 

de correção – ou de qualquer outra forma de reclusão -, isto é, a de segregar, ainda mais, os 

excluídos socialmente e de “domesticá-los”, como meio de incutir os valores sociais da elite. 

Não é à toa que os autores supracitados afirmaram que, à época, ser pobre era um crime. 

Infelizmente, não houve grandes avanços se comparado com o Brasil nos tempos atuais. Basta 

ver que a população carcerária, seja feminina ou masculina, é majoritariamente pobre, 

periférica e negra, além de ter sido condenada pela prática de crimes patrimoniais ou de 

tráfico de drogas (leia-se: sem violência).  

Outrossim, Bentham, representante da burguesia inglesa, propõe o Panopticon que 

nada mais do que era do que uma tentativa de inspecionar e vigiar - ou de fazer crer que se 

estava em constante observação – todos os indivíduos submetidos às instituições de controle 

total, no afã de garantir a disciplina, fosse nos cárceres, fosse nas casas de correção. 

Durante os séculos XVII e XVIII, as casas de trabalho e correção difundiram-se por 

diversos países, como a Alemanha, o que significou, a priori, o abandono das antigas formas 

de punição, como as penas corporais.  

Rusche e Kirchheimer destacam que uma das consequências da Revolução Industrial 

foi tornar o trabalho forçado inútil nos cárceres, o que reafirmou a necessidade de um controle 

político e social dos indivíduos.  

Nesse diapasão, segundo Melossi e Pavarini (2006), foi a introdução das máquinas no 

mercado de trabalho que aumentou o número de indivíduos desempregados e, assim, causou o 

retorno dos métodos desumanos de gestão das prisões que assolaram o século XIX. Isto é, o 

trabalho no cárcere começou a desaparecer ou tornou-se improdutivo, passando a ser utilizado 

exclusivamente para manter a disciplina e torturar os sujeitos, sob o fundamento de que o 

trabalho forçado nas prisões prejudicava os trabalhadores livres desempregados, o que, 

inclusive, foi pauta do movimento operário na época.  

Melossi e Pavarini (2006, p. 84) esclarecem: 
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É importante considerar [...] como, em geral, há uma correspondência não casual 
entre trabalho no cárcere e as condições de vida dos detidos. É falso estabelecer uma 
correspondência direta entre trabalho e comportamento socializante, de um lado, e 
não trabalho e comportamento terrorista, de outro, visto que desde o surgimento da 
instituição os dois comportamentos sempre coexistiram, o que fica bem evidenciado 
na concepção do caráter punitivo do trabalho no cárcere - algo que, segundo a ética 
capitalista, também é válido para o “trabalho livre”; porém, as condições materiais 
da vida no interior do cárcere – condições higiênicas, possibilidade de comunicação 
e de solidariedade entre os detidos, alimentação, possibilidade de dispor de uma 
pequena soma de dinheiro pessoal etc. – são diferentes se essas condições são 
organizadas em torno da hipótese de um trabalho produtivo ou não. E isso se dá 
simplesmente pela razão óbvia de que a administração do cárcere tem diante de si 
uma dupla necessidade: uma exploração organizada de maneira mais racional 
possível, e a reprodução, dia após dia, da força de trabalho.  
 

Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), o trabalho do preso 

não é considerado forçado. Ou seja, é juridicamente possível que os encarcerados trabalhem 

durante o cumprimento da pena. O artigo 28 da Lei de Execução Penal afirma que o trabalho 

do condenado deve ter função educativa e produtiva. A intenção do legislador, ao menos ao 

que parece, era que o labor fosse utilizado como meio de reinserção social dos apenados. 

Contudo, assim como o defendido pelos autores acima, nota-se que, no Brasil, o trabalho 

disposto aos presos não possui qualquer função ressocializante. Além de ser utilizado como 

forma de domesticação e docilização dos corpos, é degradante e atende exatamente à 

ideologia do capitalismo. Tampouco há o que se falar em segurança ou higiene nesse aspecto, 

contrariando, dessa forma, o disposto na Lei nº 7210/84. 

O que se pode observar na Europa do século XIX é que a sociedade preocupava-se que 

as condições de vida do detido fossem sempre inferiores às do trabalhador livre, contudo, 

contraditoriamente, a depender do momento histórico, poderiam ser melhores do que as dos 

desempregados justamente para que estes, sem alternativa para a própria subsistência, 

aceitassem as condições da detenção. Por isso, em um momento onde há um alto índice de 

desemprego, é importante que os métodos do cárcere sejam rígidos e mais violentos, 

viabilizando, assim o poder de intimidação da classe dominante sobre a dominada.  

Ressalte-se que a burguesia passou a entender que as condições carcerárias eram 

melhores que a dos desempregados, o que fazia com que estes não se submetessem a qualquer 

trabalho, isto é, às formas de exploração, já que a prisão, ainda que desumana, atendia o 

mínimo vital para os indivíduos. Surgiram, nessa época, então, diversos protestos nesse 

sentido, inclusive perpetrados pelos próprios trabalhadores livres por considerarem inaceitável 

que as condições de vida de um detido fossem melhores do que a dos protestantes, o que fez 

com que a pouca humanidade que havia nas prisões fosse abandonada, resultando na morte de 
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diversos presos por inanição e pelo acometimento de doenças (MELOSSI e PAVARINI, 

2006). 

Na Itália, também durante os séculos XVI e XVII, a vagabundagem e o banditismo 

decorrentes de processos de acumulação primitiva nos campos e gerados por massas de 

trabalhadores desocupados oriundos da atividade manufatureira ensejaram em políticas de 

repressão à mendicância com intuito de expulsar das cidades os indivíduos desempregados. 

Na Itália meridional, a única forma repressiva utilizada foi a forca, ao passo que nos demais 

Estados tentou-se adotar medidas muito parecidas com as utilizadas na Inglaterra, como, por 

exemplo, proibir a mendicância, internar os desempregados e pobres nos hospitais, fornecer 

assistências aos inaptos a trabalhar, forçar os habilitados a trabalharem etc.  

Melossi e Pavarini (2006, p. 107) elucidam: 

É ocioso observar como também nestas primeiras experiências italianas o pobre não 
era em nada diferenciado do pequeno criminoso: a legislação repressiva criava os 
delitos da vagabundagem e da mendicância e, na figura do pobre, já se 
estigmatizava, para usa um termo moderno, a tendência à imoralidade, ao pequeno 
furto e assim por diante.  
 

Novamente, nota-se a linha extremamente tênue – ou, até mesmo, que se confunde- 

entre ser pobre e criminoso. 

O excesso da força do trabalho em relação à demanda industrial fez com que meios 

desumanos – fome, forca e emigração- fossem utilizados como forma de compensar o 

insuficiente desenvolvimento industrial do país. Por isso, o regime de trabalho quase nunca 

foi adotado nas instituições carcerárias da Itália, uma vez que era visto como uma ameaça à 

mão de obra dos trabalhadores livres. No mais, o surgimento das casas de trabalho ocorreu 

juntamente com a fundação de escolas profissionais, orfanatos e outros institutos caritativos 

que visavam a educar, disciplinar e formar os indivíduos a fim de que exercessem algum 

trabalho assalariado. No mais, as prisões italianas eram dirigidas para criminosos e o trabalho 

não tinha qualquer função ressocializante ou profissional, justamente por conta do número 

exacerbado de proletários desempregados existentes. Pelo contrário, propunha uma gestão 

“ideológico-terrorista dessas camadas da população, excluídas da produção” (MELOSSI e 

PAVARINI, 2006, p.147). Eram prezados, acima de tudo, a disciplina, o controle e a 

intimidação dos corpos, fosse através da separação contínua dos indivíduos, fosse pelo 

silêncio.  

Melossi e Pavarini (2006, p. 211): 

Porém, o cárcere perseguiu com sucesso, pelo menos na sua origem histórica, uma 
finalidade –[...]- da produção (leia-se, transformação em outra coisa de maior 
utilidade): a transformação do criminoso em proletário. [...] – o criminoso violento, 
agitado, impulsivo (sujeito real) em detido (sujeito ideal), em sujeito disciplinado, 
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em sujeito mecânico. Em síntese, uma função não apenas ideológica, mas também 
atipicamente econômica. Em outras palavras, a produção de sujeitos para uma 
sociedade industrial, isto é, a produção de proletários a partir de presos forçados a 
aprender a disciplina da fábrica. 
 

Veja-se, diante de todo o apresentado, a estreita relação entre o desemprego e o 

cárcere. Afinal, os ociosos e pobres eram encarcerados e, na prisão, passavam a ter função 

econômica e, por conseguinte, a servir aos interesses das classes dominantes. Utilizava-se o 

trabalho como forma de “domar” e disciplinar os indivíduos que transgrediram as regras 

sociais impostas.  

Entre o final da década de 1960 e o início dos anos 1970, com o surgimento do 

marxismo na sociologia criminal, houve uma alteração no entendimento em relação à pena. 

Antes, esta era vista como um progresso jurídico sob a justificativa de que tinham sido 

afastadas, ao menos em tese, as punições corporais - os suplícios, como nomeado por 

Foucault – o que demonstrava um maior humanismo. Contudo, no âmbito da ideologia 

marxista, passou-se a compreender que a pena nada mais é do que uma ordem imposta pelo 

capitalismo como forma de subordinação e repressão de classes e a analisar a função 

desempenhada pelo sistema repressivo no que se refere ao cenário econômico e, em especial, 

ao funcionamento do mercado de trabalho nas sociedades industrializadas (MELOSSI e 

PAVARINI, 2006).  

Em outras palavras, observou-se que, na verdade, as punições, em uma sociedade 

capitalista, buscam legitimar os interesses e valores dominantes, o que, invariavelmente, 

consiste na luta entre - a sempre presente dicotomia e segregação – ricos e pobres, negros e 

brancos, homens e mulheres etc.  

Giorgi (2006, p. 36) resume: “[...] numa sociedade capitalista o direito penal não pode 

ser colocado a serviço de um “interesse geral” inexistente: ele se torna, necessariamente, a 

expressão de um poder de classe”.  

Wacquant (2003, p.17) complementa: 

[...] para a classe superior e a sociedade em seu conjunto, o ativismo incessante e 
sem freios da instituição penal cumpre a missão simbólica de reafirmar a autoridade 
do Estado e a vontade reencontrada das elites políticas de enfatizar e impor a 
fronteira agrada entre os cidadãos de bem e as categorias desviantes, os pobres 
“merecedores” e os “não merecedores”, aqueles que merecem ser salvos e 
“inseridos” (mediante uma mistura de sanções e incentivos) no circuito do trabalho 
assalariado instável e aqueles que, doravante, devem ser postos no índex e banidos, 
de forma duradoura. 
 

Afinal, independentemente da tão sonhada finalidade de prevenção da pena, sabe-se 

que, até os tempos atuais, são os indivíduos vulneráveis socioeconomicamente – ou seja, 

integrantes das classes subordinadas - que cometem, em regra, tais crimes (leia-se: são eles 
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que são submetidos ao sistema de justiça criminal), especialmente os patrimoniais – e, 

portanto, a punição dirige-se, seletivamente, a eles. É o que comprovam os dados 

apresentados pelo INFOPEN. À vista disso, é necessário que os meios de repressão causem 

piores condições de existência do que a realidade que tais sujeitos vivenciam, o que acarreta 

na existência de condições desumanas através da punição. Em suma, busca-se fazer com que 

as classes dominadas entendam que o crime não compensa e, assim, não violem e não 

importunem os interesses dominantes e tampouco a sociedade (a qual, por óbvio, não inclui os 

marginalizados). 

Como visto, as penitenciárias erguem-se como instituições alternativas e inferiores à 

fábrica. Segundo Giorgi (2006, p.44), é o conceito de “disciplina do trabalho” que deve ser 

analisado ao estudar a relação entre cárcere e fábrica. A prisão, com efeito, é vista como uma 

fábrica que ensina os indivíduos a obedecer, respeitar o ritmo de trabalho, a aceitar e 

internalizar os valores capitalistas. Trata-se, portanto, de uma desconstrução de quem o sujeito 

era (subversivo por ignorar os interesses dominantes) e construção de sua nova 

individualidade, que fará com que passe a aceitar e a seguir tudo que lhe é demandado, como 

forma de sobrevivência no aparato punitivo.  

Nesse sentido, Giorgi (2006, p. 45 -46) é cirúrgico:  

O pobre se torna criminoso, o criminoso se torna prisioneiro e, enfim, o prisioneiro 
se transforma em proletário [...] A prisão cria o status de detento, e ao mesmo 
tempo, impõe ao indivíduo trabalho, obediência e disciplina (elementos constitutivos 
desse status) como condições que devem ser satisfeitas, a fim de que possa, no 
futuro, livrar-se delas. [...] O princípio da troca de equivalentes torna a instituição 
carcerária ideologicamente aceitável, do mesmo modo que torna “justo” um contrato 
de trabalho. Neste não há abuso ou excesso, mas sim troca entre iguais e retribuição 
ao justo preço. 
 

Nota-se como as condições de poder e domínio estão presentes tanto no cárcere como 

na fábrica. Em ambos, os indivíduos subordinam-se a tudo que lhes é imposto como forma de 

resistir e como contraprestação para a futura liberdade. 

A partir da segunda metade dos anos de 1970, no período fordista, a criminologia 

marxista iniciou a análise do sistema punitivo contemporâneo por meio dos conceitos da 

economia política. Nessa fase, nos Estados Unidos, com o capitalismo, houve o aumento do 

desemprego e o surplus population (isto é, um altíssimo número de indivíduos 

desqualificados ou pouco qualificados que foram expulsos pelo mercado de trabalho e 

capazes de ter muita força no que tange às reivindicações salariais). Ao mesmo tempo, a taxa 

de encarceramento passou a crescer cada vez mais.  

Em outras palavras, o crescimento do setor prisional relacionava-se com o projeto do 

governo no país à época, que buscava criminalizar a pobreza e naturalizava e estabelecia os 
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salários precários como regra para a cidadania. Veja-se que o declínio do Estado do Bem-

Estar Social, avançado, ainda mais, pela lei de “responsabilidade pessoal e o trabalho” de 

1996, substituiu a política de welfare (ou seja, o direito à assistência social) pela obrigação do 

trabalho remunerado com salários absolutamente precários (workfare), que não eram aptos a 

transformar a condição de miserabilidade dos trabalhadores, estava diretamente ligado com o 

crescimento da punição estatal, uma vez que o Estado Penal passou a substituí-lo.  

À vista disso, o estudo do encarceramento passou a integrar a análise dos sociólogos 

sobre a estratificação social, em especial, por conta da posição que o proletariado passou a 

ocupar na era do neoliberalismo (WACQUANT, 2003). 

Nesse contexto, os pobres começaram a ser vigiados de perto, quase da mesma forma 

que ocorre nas prisões, por meio da imposição da obrigação de cumprimento de regras de 

comportamento, sob pena de aplicação de multas, redução ou suspensão do recebimento de 

benefícios assistenciais, ainda que os indivíduos necessitassem deles para a própria 

subsistência (WACQUANT, 2003). A guerra contra a pobreza, então, transformou-se em uma 

guerra aos pobres. 

Vislumbra-se que enquanto o orçamento destinado à assistência social era reduzido, os 

gastos com o sistema de justiça criminal foram multiplicados 5,4 (cinco vírgula quatro) vezes, 

entre 1972 e 1990, nos Estados Unidos (WACQUANT, 2003). 

Nesse diapasão, Ivan Jankovic, em 1977, concluiu que o aumento do encarceramento 

tinha a função de diminuir o desemprego (GIORGI, 2006). 

Com efeito, houve um boom carcerário nos Estados Unidos e a guerra às drogas 

cumpriu papel fundamental nesse sentido, especialmente para alcançar o objetivo do governo, 

isto é, a de perseguir e aprisionar pobres e negros, já que a ação da polícia voltava-se a atuar 

nos guetos negros e nas regiões mais periféricas do país. Contudo, a repressão aos 

entorpecentes, assim como é atualmente no Brasil, foi um fracasso.  

Wacquant (2003, p.117) esclarece: 

[...] o preço da cocaína no varejo caiu continuamente, as quantidades de 
entorpecente em circulação nas ruas aumentaram ano após ano e o número de 
condenados negros por crimes relacionados à droga inflou sem interrupção. Mas ela 
serviu também para apontar a lança do Estado Penal em direção aos segmentos mais 
miseráveis do subproletariado urbano do país e para erguer um cenário público no 
qual os políticos poderiam exibir-se no ato de entrega de um serviço essencial aos 
cidadãos trabalhadores: a proteção viril contra os bandidos de rua.  
 

Observa-se a semelhança de tais fatos constatados no passado nos Estados Unidos com 

a situação brasileira atual, principalmente ao considerar o projeto de governo elitista, sexista, 

racista, eleito em 2019, que propõe medidas ilegais e genocidas contra a população negra e 
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periférica (como o pacote anticrime (BRASIL, 2019) elaborado pelo Ministro da Justiça) e 

que corteja a ditadura e a tortura.  

Repara-se que a população carcerária, nessa época, era majoritariamente formada por 

pobres, negros, migrantes e desempregados, o que, como visto, não mudou se comparado com 

os dados prisionais vigentes no Brasil. Conclui-se, com isso, que o recrudescimento penal 

ocorreu de forma a satisfazer os interesses das classes média e alta do país, que tratavam os 

pobres como bode expiatório de todos os problemas da sociedade, da mesma forma que 

acontece, hoje em dia, no Estado brasileiro.   

No mais, a política de tolerância zero surgida em Nova Iorque em 1994 transportou-se 

para outros países. Com o Brasil não foi diferente. Joaquim Roriz, governador de Brasília, em 

janeiro de 1999, aplicou-a mediante a contratação de oitocentos policiais civis e militares 

como forma de combater os crimes de sangue ocorridos na região, na época.  

Wacquant (2011, s.p.), ao tratar sobre a referida doutrina, alerta: 

De Nova York, a doutrina da “tolerância zero”, instrumento de legitimação da 
gestão policial e judiciária da pobreza que incomoda – a que se vê, a que causa 
incidentes e desordens no espaço público, alimentando, por conseguinte, uma difusa 
sensação de insegurança, ou simplesmente de incômodo tenaz e de inconveniência – 
propagou-se através do globo a uma velocidade alucinante. E com ela a retórica 
militar da “guerra” ao crime e da “reconquista” do espaço público, que assimila os 
delinquentes (reais ou imaginários), sem-teto, mendigos e outros marginais a 
invasores estrangeiros – o que facilita o amálgama com a imigração, sempre rendoso 
eleitoralmente.  
 

Veja-se que tal política consistia em reprimir veementemente qualquer conduta 

considerada criminosa, inclusive as de quase nenhum potencial ofensivo, como o caso de 

pichações, mendicância, embriaguez em local público, por meio da atuação ostensiva da 

polícia, que resultou em um absurdo encarceramento em massa.  

Nota-se que a Teoria das Janelas Quebradas (Theory of Broken Windows), elaborada 

por Wilson e Kelling em 1982, foi utilizada como ponto de partida para a aplicação da política 

de Tolerância Zero. Em suma, os autores defendiam que quem pratica pequenos delitos é 

capaz de ser autor de crimes gravíssimos e, por isso, é necessário combatê-los, 

independentemente de sua gravidade ou relevância no âmbito penal (WACQUANT,2011). A 

partir disso, é possível mensurar a quantidade de pessoas que foram encarceradas, 

desnecessariamente, nesse período. Importante mencionar, também, que por motivos óbvios, 

quando o encarceramento aumentava, o número de desemprego diminuía, haja vista o grande 

número de desempregados que passaram a ocupar os presídios (mais uma vez, há a 

criminalização da pobreza).  
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Nota-se que a punição foi e é utilizada como meio para a “invisibilização dos 

problemas sociais” perpetrada pelo Estado e, segundo Wacquant (2003, p.21), “a prisão serve 

de lata de lixo judiciária em que são lançados os dejetos humanos da sociedade de mercado”.   

Como visto, em toda a Europa, a punição por meio do cárcere serviu como forma de 

neutralizar a pobreza existente e, em especial, através da dominação dos indivíduos 

marginalizados por meio da imposição de disciplina, controle e subordinação de seus corpos 

através dos valores dominantes.  

No Brasil, não foi diferente. Durante os anos de 1950 e 1980, o país tornou-se uma 

sociedade urbana industrial. Entretanto, o fato de determinados estratos sociais não terem se 

adaptado à modernização fez com que pensamentos sociais transportados de outras realidades 

fossem utilizados para justificar a marginalidade existente no Brasil, o que, por óbvio, gerou 

graves consequências jurídicas até hoje presentes.  

Nota-se que, a partir daí, passou-se a analisar a culpabilidade do agente não 

exclusivamente por sua conduta, mas também se preocupou em avaliar a “personalidade”, o 

“caráter do indivíduo”, os “antecedentes”.  

Em que pese terem sido afastadas as teorias biológicas de Lombroso e de seus 

discípulos, no Brasil, acreditava-se que a criminalidade era justificada pelo meio ambiente, 

isto é, pelo meio físico e social que o sujeito frequentava.  

Como resquício desses tempos sombrios, até hoje é possível observar que o 

recrudescimento penal e que a criminalização da pobreza fundamentam-se, na verdade, no 

pensamento de que os vulneráveis socioeconomicamente não se adaptaram aos princípios 

éticos das sociedades (em outras palavras – aos valores da classe burguesa e dominante) 

(ROLIM, 2006). Tudo isso é, claramente, comprovado quando analisado o perfil das mulheres 

encarceradas no país.  

        

4.3 A realidade do sistema prisional que ignora as questões de gênero 
 

Assim como o defendido pela Criminologia Feminista, de acordo com o INFOPEN, 

1067,74% (mil e sessenta e sete vírgula setenta e quatro por cento) dos estabelecimentos 

prisionais brasileiros foram destinados a homens, ao passo que 107,7% (cento e sete vírgula 

sete por cento) às mulheres. No mais, 244,4% (duzentos e quarenta e quatro vírgula quatro 

por cento) são instituições mistas, o que significa dizer que há celas destinadas 

especificamente para mulheres dentro de estabelecimentos originariamente masculinos. 



95 
 

 Outro resultado importantíssimo encontrado pelo INFOPEN é que apenas 55 

(cinquenta e cinco) unidades no Brasil apresentam cela ou dormitório adequado para 

gestantes.  

Quanto ao espaço adequado para que mulheres presas permaneçam em contanto com 

seus filhos e possam prestar-lhes cuidado no período de amamentação, somente 14% (catorze 

por cento) dos estabelecimentos prisionais femininos ou mistos possuem berçário e/ou centro 

de referência materno-infantil que abrangem crianças de até dois anos de idade. Ainda nesse 

sentido, apenas 3% (três por cento) das instituições femininas ou mistas contêm espaço para 

creches, destinados a receber crianças acima de dois anos de idade. 

 O INFOPEN também observou o quadro de funcionários nas unidades prisionais 

femininas e mistas, concluindo que dos 24.122 (vinte e quatro mil cento e vinte e dois) 

agentes que compõem tais estabelecimentos, 70% (setenta por cento) dos servidores possuem 

funções ligadas à custódia, enquanto somente 8% (oito por cento) são ligados à área da saúde, 

3% (três por cento) à educação e 1% (um por cento) à assistência social e à advocacia.  

 Ainda segundo o levantamento do INFOPEN, 84% (oitenta e quatro por cento) das 

mulheres privadas de liberdade encontram-se em unidades que contam com a estrutura 

prevista na lei para o módulo de saúde.  Além disso, concluiu-se que a chance de uma mulher 

presa suicidar-se é até vinte vezes maior em relação à população brasileira.  

 O levantamento também analisou que apenas 25% (vinte e cinco por cento) da 

população carcerária feminina está envolvida em atividades educacionais e 24% (vinte e 

quatro por cento) participa de ações laborais internas e externas à unidade prisional. 

Importante observar que 63% (sessenta e três por cento) das presas que trabalham não 

recebem remuneração ou recebem menos ¾ (três quartos) do salário mínimo mensal e que 

apenas 3% (três por cento) possuem acesso ao benefício do auxílio reclusão24. 

 

 
24 De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, o auxílio reclusão é um “Benefício devido apenas 
aos dependentes do segurado do INSS preso em regime fechado ou semiaberto, durante o período de reclusão ou 
detenção. O segurado não pode estar recebendo salário, nem outro benefício do INSS. Para que os dependentes 
tenham direito, é necessário que o último salário recebido pelo trabalhador esteja dentro do limite previsto pela 
legislação. Caso o último salário do segurado esteja acima do valor limite estabelecido, não há direito ao 
benefício. A duração do benefício é variável conforme a idade e o tipo de beneficiário. Além disso, caso o 
segurado seja posto em liberdade, fuja da prisão ou passe a cumprir pena em regime aberto, o benefício é 
encerrado”. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf. Acesso em 20 nov. 2019. 
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4.3.1. Abandono, visitas íntimas, relações homossexuais e (in)dignidade sexual 25 
 

Além de todo o abandono perpetrado pelo sistema prisional, que ignora a presença 

feminina no cárcere, as mulheres também são esquecidas por seus familiares e 

companheiros/namorados. Como já denunciado pela Criminologia Feminista há tempos, ainda 

hoje, não é aceitável que mulheres rompam a condição de dócil, submissa, terna, obediente e 

os papéis de gênero socialmente impostos. Por óbvio, é ainda mais inadmissível que 

pratiquem crimes.  

Veja-se, ainda, como os papéis de gênero influenciam na crença no sentido de que as 

mulheres sempre exercem funções secundárias e coadjuvantes no crime, atuando como 

cúmplice dos homens que as levam à prática do delito, uma vez que se espera que sejam 

agressivos, violentos e criminosos. Em outras palavras, a mulher, nessas circunstâncias, é 

vista como resultado da sua relação com o masculino, já que o comportamento desviante é 

impensado ao sexo feminino, o que não é verdade. 

Diante de tais estereótipos, os parentes de mulheres presas encaram o encarceramento 

como uma “vergonha”, o que não acontece quando se trata de familiares homens 

aprisionados, e, por conseguinte, abandonam-nas à própria sorte, o que torna o cárcere ainda 

mais impactante às mulheres, já que ficam sem qualquer notícia de suas famílias e, 

especialmente, de seus filhos. Observa-se o que responde um carcereiro a Queiroz (2018, 

p.191) quando ela sugere a substituição dos castigos aplicados na penitenciária pela suspensão 

de visitas: 

 -Nana, me dê uma ideia de castigo alternativo e eu prometo para você que a levarei 
como recomendação à diretora. – Por que não proíbem visitas por algum tempo, por 
exemplo? – Aí é que está: esse castigo a vida já deu pra elas. Quase nenhuma recebe 
visitas. 

É muito comum, inclusive, que uma mãe tenha um filho e uma filha presos, mas visite 

assiduamente somente o homem, justamente por conta da não aceitação do sexo feminino 

enquanto transgressor.  

Martino (2019, p.215), no entanto, discorda:  

Não se trata, em muitos dos casos, de abandono, mas sim de exigências de 
reorganização das redes que são maiores para as famílias delas do que para os 
homens encarcerados, uma vez que a estrutura social impõe a elas, antes do 
encarceramento, mais responsabilidades, enquanto a estrutura econômica dificulta 
aos grupos-alvo da seletividade criminal, dos quais as presas fazem parte, satisfazer 
essas expectativas sociais. 

 
25 Trechos deste subcapítulo foram utilizados para compor o artigo “Mulheres invisíveis: entre grades, 
patriarcado, abandono e (in)dignidade sexual” apresentado no V Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão. 
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 A autora supracitada realizou pesquisa de campo no Complexo Penitenciário Feminino 

Estevão Pinto, em Minas Gerais, e observou que as visitas mais constantes na unidade eram 

das mães das apenadas, o que correspondia a 31,8% (trinta e um vírgula oito por cento) das 

visitas recebidas. Além disso, observou-se que as mães das encarceradas também ficavam 

responsáveis pelos cuidados dos seus netos em 44% (quarenta e quatro por cento) dos casos, o 

que reflete a feminilização26 da guarda. Concluiu-se, ainda, que a prisão das mulheres que 

exerciam papéis importantes para a o sustento da família acarreta maiores dificuldades para a 

remodelação desse grupo familiar, o que faz com que as mães das reclusas nessas condições 

sejam menos presentes na rotina prisional. Assim sendo, Martino entende que os papéis de 

gênero influenciam não na inaceitação da condição da mulher enquanto transgressora e 

tampouco no julgamento moral dos seus familiares, mas sim na organização prévia das 

famílias antes do aprisionamento, em que as mulheres, além de pobres, eram responsáveis 

pelo sustento, cuidados dos filhos e manutenção das famílias, o que, com a prisão, exige uma 

movimentação e reestruturação das funções de cada um dos membros do grupo familiar, o 

que, muitas vezes, torna a frequência às visitas mais difícil, e do perfil das unidades prisionais 

femininas. Ainda assim, a construção social da feminilidade impacta no encarceramento, 

independentemente da forma pela qual isso acontece. 

Em outros casos, a distância física entre as unidades prisionais femininas e as 

residências dos familiares das presas impossibilita que as visitas sejam realizadas com 

frequência, considerando, principalmente, que a população prisional é extremamente 

vulnerável socioeconomicamente e, com efeito, não possui recursos financeiros para arcar 

com os custos da locomoção até as penitenciárias, bem como o número de unidades prisionais 

femininas é muito menor do que o de masculinas, resultando na concentração das mulheres 

em poucas penitenciárias que, na maioria das vezes, estão localizadas em regiões 

absolutamente afastadas de seus locais de origem. Tal afirmação é confirmada pela pesquisa 

realizada na Penitenciária Feminina da Capital de São Paulo por Lima (2006, p.34) ao analisar 

a conversa, intermediada por uma assistente social, de uma presa com seu marido: 

Mulher presa: [...]Por favor, senhora pergunte a ele porquê não tem vindo 

me visitar?Assistente social: ... ele está dizendo que é por falta de 

dinheiro!Mulher presa: -Mas eu estou com muita saudade das crianças e 

dele também! Assistente social: ...Ele diz que também está. Que está tudo 

 
26 A feminilização da guarda reafirma a construção do gênero que remete que as ideias de cuidado e zelo recaem 
sobre as mulheres. Ver mais em: BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz 
na sombra: condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação 
de prisão. Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. 
Disponível em: https://www.justica.gov.br/news/201clugar-de-crianca-nao-e-na-prisao-nem-longe-de-sua-
mae201d-diz-pesquisa/pesquisa-dar-a-luz-na-sombra-1.pdf. Acesso em 21 ago. 2019.  
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bem com as crianças e quando ele puder ele virá! Mulher presa: ...Diga que 

eu amo ele! Assistente social:... Ele diz que também te ama mas não pode vir 

te visitar! 

De acordo com Becker et al. (2016), 60% (sessenta por cento) das mulheres presas no 

Brasil não recebem nenhum tipo de visita. Nesse sentido, o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN) constatou que nos estabelecimentos masculinos, 

foram realizadas, em média, 7,8 (sete vírgula oito) visitas por pessoa ao longo do primeiro 

semestre de 2016, ao passo que nos estabelecimentos femininos e mistos, essa média diminui 

para 5,9 (cinco vírgula nove) por pessoa privada de liberdade.  

Nessa perspectiva, a pesquisa realizada por Mendes e Colombaroli (2014), que 

entrevistou 69 (sessenta e nove) mulheres das 126 (cento e vinte e seis) presas na Cadeia 

Feminina de Franca, constatou que 32 (trinta e duas) mulheres, isto é, 46,4% (quarenta e seis 

vírgula quatro por cento) não recebiam nenhum tipo de visita, ao passo que 53,6% (cinquenta 

e três virgula seis por cento) declararam recebê-las. Destas, 13 (treze), ou seja, 18,8% (dezoito 

vírgula oito por cento) recebiam visita dos companheiros, 35 (trinta e cinco), isto é, 50,7% 

(cinquenta vírgula sete por cento) eram visitadas por seus pais e 24 (vinte e quatro), o que 

corresponde a 34,8% (trinta e quatro vírgula oito por cento), por seus irmãos. Embora 88,4% 

(oitenta e oito vírgula quatro por cento) tenham filhos, somente 34,8% (trinta e quatro vírgula 

oito por cento) recebiam visitas deles. Além disso, 2,9% (dois vírgula nove por cento) eram 

visitadas por amigos e 2,9% (dois vírgula nove por cento) por parentes diferentes dos 

elencados acima. 

Sabe-se que o rompimento dos vínculos familiares torna as mulheres ainda mais 

vulneráveis emocionalmente, já que passam a viver sem qualquer relação “extra muros”, o 

que facilita a dependência da presa com a unidade prisional. Diante disso, em inúmeros casos, 

a mulher sente-se perdida ao sair do estabelecimento penitenciário e, assim, é obrigada a 

construir seu “novo mundo”.  Segundo Pinto (2015, p. 6): “a expectativa é que o suporte 

social durante e após a prisão pode servir como um fator diferenciador entre aqueles que 

reincidem e os que não voltam a cometer crimes”.  

Obviamente, o acolhimento da sociedade e, principalmente, dos familiares torna o 

processo de retomada da liberdade menos difícil. Outra questão constatada pela autora (2015, 

p.7) supracitada foi que quanto maior o apoio social, menor a probabilidade de as reclusas 

serem acometidas por depressão e maior a chance de redução de tensões e de emoções 

negativas. 
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Ademais, as visitas funcionam como meio de controle informal, já que permite a 

manutenção dos laços familiares e comunitários, o que evita que a pessoa privada de liberdade 

seja influenciada pela subcultura desviante da prisão. Afinal, o contato regular com familiares, 

parentes ou amigos possibilita que o indivíduo sinta que ainda faz parte da comunidade e que 

exerce algum papel social nela. 

Não obstante, é notório que administração penitenciária não fornece os itens 

necessários para a sobrevivência com dignidade na prisão, como, por exemplo, quantidade 

suficiente de papéis higiênicos e absorventes íntimos. Assim, a participação dos familiares na 

rotina do encarceramento exerce um papel importante nesse sentido, já que os parentes são 

indispensáveis para garantir o suprimento de itens básicos às mulheres, sendo capaz, 

inclusive, de alterar a estratificação e dinâmica prisional, já que, de acordo com a pesquisa 

elaborada por Martino (2019), com os pertences, algumas mulheres “compram o respeito”, 

exercem papéis de liderança (afinal, a lógica prisional baseia-se na ideia de que “quem tem 

mais possui mais poder”), comercializam e trocam os produtos, embora seja proibido pelas 

regras das unidades prisionais, o que é ignorado e naturalizado pelas próprias agentes 

penitenciárias.  

Os objetos podem ser utilizados com as mais diversas intenções. É possível até mesmo 

“vender” faltas disciplinares e “comprar” proteção das lideranças. Pior do que isso é a 

situação das mulheres que não recebem visitas e, por conseguinte, não têm acesso aos itens 

necessários ao mínimo de vida digna e tampouco têm possibilidade de participar da dinâmica 

de “compra e venda”.  

Consequentemente, muitas delas deixam de comer para vender/trocar os alimentos 

fornecidos pela unidade prisional por outros produtos que estejam necessitando. É importante 

ressaltar, ainda, que a moeda mais valiosa das penitenciárias é o cigarro, o que faz com que 

diversas mulheres peçam para os familiares trazerem quantidade maior do que a que 

consomem para “fazer dinheiro” no cárcere. Tais afirmações são facilmente observadas no 

gráfico. 
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Gráfico 9: Principal forma utilizada pelas presas da PIEP para acessar itens não fornecidos 
pela unidade prisional 

Fonte: MARTINO; PIEP, 2017/2018  

Nota-se que 53% (cinquenta e três por cento) das mulheres recebem pertences de seus 

familiares/parentes/amigos, 29% (vinte nove por cento) participam de trocas por 

produtos/serviços e 11% (onze por cento) recebem doações. É indiscutível, então, a influência 

da participação da família na dinâmica prisional (MARTINO, 2019). 

No Brasil, a visita íntima foi concedida pela primeira vez no Rio de Janeiro, 

denominado, à época, de Distrito Federal, em 1934, àqueles que fossem casados civilmente e 

tivessem bom comportamento carcerário. Posteriormente, em 1929, não era mais necessário 

que o preso fosse casado e, em 1933, tal visita também passou a abarcar os presos provisórios. 

A Lei de Execução Penal assegura, em seu artigo 41, inciso X, a visita do 

cônjuge/companheiro ao preso, independentemente do sexo, condenado e provisório. Desde 

1984, entendeu-se que a legislação garantiu que tais visitas compreendem o direito à visita 

íntima aos homens encarcerados. Contudo, embora a lei não tenha feito nenhuma distinção em 

relação aos sexos nesse sentido, a administração penitenciária afirmou, na época, que tal 

direito era inerente apenas aos homens, o que demonstra o sexismo presente no âmbito do 

sistema prisional.  

Em março de 1991, o Ministério da Justiça publicou uma resolução que recomendava 

que o direito à visita íntima fosse asseverado a ambos os sexos, o que, ainda assim, não foi 

observado nas prisões. Na prática, tal direito só foi reconhecido às mulheres em 1999.  

Em 2001, o Grupo de Estudos e Trabalhos Mulheres Encarceradas conquistou o 

compromisso dos diretores de unidades femininas de assegurar a visita íntima, mas, na 

prática, não houve grandes mudanças, já que os cônjuges/companheiros das mulheres 
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encarceradas abandonam-nas quando presas, além de não quererem se submeter à revista 

vexatória.  

É o afirmado por Queiroz (2018, p.233): “Não existe parceiro que se submeta à 

vergonha da revista íntima, que vá e mantenha a relação afetiva. Nossa sociedade é 

simplesmente (ainda) assim: a mulher é fiel ao homem e ele não é fiel à mulher. Logo, arruma 

outra lá fora e deixa de ir.”.  

A Resolução nº 4 de 29 de junho de 2011 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) garantiu à pessoa presa, nacional ou estrangeira, homem ou mulher, a 

visita íntima de cônjuge ou outro parceiro/parceira “no estabelecimento prisional em que 

estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam 

asseguradas às relações homoafetivas e heteroafetivas”. As Regras de Bangkok, por sua vez, 

também asseveram que “onde visitas conjugais forem permitidas, mulheres presas terão 

acesso a este direito do mesmo modo que os homens.”. Ainda que assegurado formalmente, 

apenas 41% (quarenta e um por cento) das unidades prisionais femininas contam com espaço 

destinado a esse fim e, no caso dos estabelecimentos mistos, somente 34% (trinta e quatro por 

cento). O número é ainda menor em relação às mulheres que recebem tal visita, isto é, apenas 

9,68% (nove vírgula sessenta e oito por cento).  

Na prática, os papéis de gênero também estão presentes nesse sentido, uma vez que os 

direitos sexuais são considerados inatos aos homens e devem ser garantidos por serem 

responsáveis, dentre outras coisas, pelo bom comportamento carcerário, além das regras das 

visitas íntimas nos presídios masculinos serem muito mais flexíveis do que nas unidades 

femininas. Ainda hoje, os direitos sexuais das mulheres são confundidos com os direitos 

reprodutivos, uma vez que não se acredita que o sexo feminino possui necessidades sexuais e, 

em muitos casos, a visita íntima é tratada com resistência por querer evitar que a mulher 

engravide (veja-se, mais uma vez, a necessidade de o Estado controlar os corpos das mulheres 

e de vigiar a maternidade), sendo, inúmeras vezes, condicionadas ao uso de anticoncepcionais 

e/ou ao casamento.  

Outrossim, há diferença no tocante à autorização da visita àqueles que não são casados 

civilmente. No caso dos presídios masculinos, somente é preciso que a companheira declare 

seu relacionamento com o preso para que seja permitida a realização da visita até oito vezes 

por mês, ao passo que nas unidades femininas o parceiro deve comparecer em todas as visitas 

familiares semanais durante quatro meses seguidos e ininterruptos, sem serem possíveis 

relações sexuais, além de ser necessário o aval do diretor do presídio para que as visitas 

ocorram, no máximo, duas vezes por mês.  
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Segundo Colombaroli e Braga (2014): 

A abstinência sexual imposta pode gerar problemas psicológicos, favorecendo 
condutas inadequadas, deformando a autoimagem do recluso, destruindo sua vida 
conjugal e induzindo-o a um desvio de comportamento (tendo como parâmetro a 
orientação sexual original) que acarreta, muitas vezes, graves sequelas psicológicas. 

Nesse cenário, Pinto (2015), por intermédio de constatações de diversos estudiosos, 

apresentou a influência das visitas íntimas na reclusão feminina. Dentre inúmeros reflexos, 

tais visitas mantêm o equilíbrio da família, diminuem o isolamento social na prisão, 

aumentam o bem estar psicológico da pessoa privada de liberdade, reduzem o número de 

relações homossexuais entre os detentos, evitam a reincidência e diminuem os 

comportamentos violentos e os abusos sexuais. 

Ressalte-se que de, acordo com o Censo Penitenciário do Estado de São Paulo, 

elaborado em 2002, na época, 64,10% (sessenta e quatro vírgula dez por cento) dos presos 

recebiam visitas de suas companheiras, enquanto apenas 17,90% (dezessete vírgula noventa 

por cento) das mulheres aprisionadas eram visitadas por seus companheiros. 

Importante considerar, ainda, os resultados da pesquisa efetuada por Lima (2006) na 

Penitenciária Feminina da Capital de São Paulo em 2005. Das 124 (cento e vinte e quatro) 

mulheres que afirmaram possuir companheiro, apenas 17 (dezessete), isto é, 13,7% (treze 

vírgula sete por cento) disseram ter interesse em realizar visita íntima, enquanto 107 (cento e 

sete), ou seja, 86,3% (oitenta e seis vírgula três por cento) afirmaram não a desejarem. Destas 

últimas, 21% (vinte e um por cento) eram casadas, 19% (dezenove por cento) amasiadas e 

17% (dezessete por cento) divorciadas/desquitadas/separadas. 

De acordo com a pesquisadora, algumas mulheres relataram ser pressionadas por seus 

companheiros para que os inscrevessem na visita íntima, independentemente de suas 

vontades, apenas para a satisfação sexual deles. Foi observado que, na verdade, tal visita é 

utilizada como “moeda de troca” para que os homens continuem levando os filhos das 

mulheres para visitá-las. Assim, com receio de serem afastadas completamente das suas 

crianças e de ficarem sem qualquer notícia delas, as mulheres aceitam cadastrá-los e manter as 

relações sexuais nos dias programados para tanto. Em outros casos, realizam-na tão somente 

para preservar o casamento. 

Eis as declarações de presas entrevistadas por Lima (2006, p. 72-73): 

Esse negócio de sexo programado, com hora marcada....às vezes chega o dia da 

visita íntima e você não está legal, você não está disposta e aí você tem que ir! 
Porque eles [os homens] estão sempre dispostos...Eu não faço questão da visita 

íntima, prefiro procurar uma “Tchutchuquinha” [refere-se a uma mulher] 
A visita íntima é estressante, você briga com o marido numa semana e aí na outra já 

é o dia de visita e você é obrigada a ter relação com ele só porque é o dia da visita 
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[...] O meu psicológico não permite a visita íntima porque quando eu fazia era só 

pra satisfazer a ele... 
Muitas vezes a gente faz pra manter o casamento né!Sabe!A gente já tá separado 

pela situação e a visita íntima faz com que se mantenha o relacionamento. 
Aqui tem muitas mulheres que têm que se submeter a certas situações para não 

perder a chance de ver os filhos...eu mesma e outras mulheres também, já chegamos 

a ficar 6 meses sem ver os filhos, por não querer a visita íntima. 

Sob quaisquer dessas justificativas, é claro o efeito do patriarcado sobre os corpos das 

mulheres. O que acontece é que suas vontades e desejos são ignorados para que o direito à 

convivência com seus filhos seja efetivado ou, pior, para manter a família patriarcalista em 

que a mulher deve, sempre, servir ao homem.  

Além disso, muitas mulheres informaram que não desejavam participar de visitas 

íntimas por não haver qualquer intimidade e/ou privacidade nesse sentido. Uma das presas 

relatou (2006,p.76): “Eu sou reservada...cadê o “íntima”, é o que eu pergunto. Fica um 

guarda na porta, você é revistada...ele toca a campainha pra dizer que acabou o seu horário 

de visita, cadê o íntima?”. 

 Nota-se que os papéis de gênero também influenciam na forma pela qual as mulheres 

presas encaram a necessidade de terem relações sexuais, uma vez que, não raras vezes, 

sentem-se culpadas por possuírem desejos sexuais e por participarem de visitas íntimas. A 

sexualidade sempre foi entendida como algo inerente à masculinidade, tendo sido os direitos 

sexuais das mulheres reduzidos/confundidos com os direitos reprodutivos.  

 Como se não fosse suficiente, os locais e as condições, além dos dias e horários 

prefixados, oferecidas nas unidades prisionais femininas para a realização de tais visitas são 

humilhantes, constrangedores e amplamente violadores da dignidade sexual e humana. Uma 

das mulheres encarceradas na Penitenciária Feminina da Capital no momento da pesquisa de 

Lima (2006,p.80) declarou: “Tem que chegar lá e já tirar a roupa e fazer o que tem que fazer, 

não tem aquela preparação...Você tem que se deitar em cima de uma pedra, além das 

formigas, não tem colchão, um banheiro privativo...as condições são humilhantes, 

constrangedoras...”. O relato, por si só, demonstra as críticas à institucionalização da visita 

íntima e ao sexo programado. 

 Mormente, a pesquisa, já mencionada, realizada por Mendes e Colombaroli na Cadeia 

Feminina de Franca, verificou que 18,8% (dezoito vírgula oito por cento) das mulheres, que 

participaram do levantamento, realizavam visita íntima, sendo que 53,8% (cinquenta e três 

vírgula oito por cento) afirmaram que a frequência era semanal, 23,1% (vinte e três vírgula 

um por cento) quinzenal, 15,4% (quinze vírgula quatro por cento) mensal e 7,7% (sete vírgula 

sete por cento) menos de uma vez ao mês. 
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Gráfico 10: Frequência da visita íntima 

 
           Fonte: COLOMBAROLI; BRAGA, 2014, p. 135. 

Além disso, as autoras do artigo observaram que não há dignidade na realização de 

visitas íntimas na Cadeia Feminina de Franca, uma vez que a visita não ocorre em local 

reservado, violando, assim, a intimidade e privacidade, exatamente como o denunciado nos 

relatos das mulheres presas trazidas por Lima (2006), mas sim dentro das próprias celas 

juntamente com outras sete ou oito mulheres, onde não há, por óbvio, sequer espaço para a 

realização do ato sexual. As visitas íntimas também coincidem com os dias das visitas 

comuns, o que inviabiliza ainda mais a intimidade, já que os visitantes, inclusive crianças, 

circulam pelo pátio. Assim, a administração penitenciária descumpre as determinações da 

Resolução nº 4 de 29 de junho de 2011 do CNPCP, já que não realiza de forma satisfatória o 

cronograma da visita e nem a preparação do local adequado para sua realização, além de não 

informar às presas e a seus parceiros sobre planejamento familiar e doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 Diante desse cenário, as reclusas adotam estratégias psicossociais para suprirem o 

abandono e a escassez de atos sexuais, como, por exemplo, as relações homossexuais nas 

prisões no afã de encontrarem, em outras presas, companheirismo, apoio e de satisfazerem-se 

sexualmente, ainda que nunca tenham praticado sexo com outras mulheres antes.  

Tal realidade não é novidade nas unidades prisionais femininas. Em 1983, ao realizar 

pesquisa de campo na Penitenciária de Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, Lemgruber já havia 

constatado que 50% (cinquenta por cento) das mulheres aprisionadas já haviam se envolvido 

em relações homossexuais, fosse esporadicamente, fosse constantemente, o que se acredita ser 
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maior nos dias atuais em razão do abandono dos preconceitos em relação à população 

LGBTQI+ por grande parte da sociedade. Nessa época, chamada de “pederastia”, a 

homossexualidade era muito reprimida nos presídios femininos, inclusive, se flagradas tais 

práticas, implicavam em castigos às envolvidas. Observou, também, que não havia abuso 

sexual no tocante às relações sexuais entre mulheres.  

De acordo com as presas entrevistadas pela pesquisadora (1983, fls. 99-11):  

O lesbianismo ajuda a tirar a cadeia, o tempo passar mais depressa. 
Se todo mundo tivesse um namorado pra ver no fim de semana ninguém ia tratar*. 
Tem muita gente que tem namorado preso e não consegue ver. Muita gente trata* 
menos pelo sexo, mais pra ter um carinho [...]. 
Na minha opinião elas começam por necessidade de relações e acabam viciadas. [...] 
O homossexualismo existe na cadeia pela falta de homem mesmo, às vezes elas vê 
um homem e não podem nem conversar. Sabem que vão ficar muito tempo aqui 
dentro. Outras já gostam mesmo da rua. Outras fazem pelo exemplo. 
Muitas começam a praticar na cadeia por curiosidade. 
Sempre vai existir o lesbianismo, porque essas mulheres têm o sexo na ponta do 
nariz. São mulheres que vêm da mais baixa classe social – é preciso lembrar disso. 
Muitas eram prostitutas e acostumadas ao sexo diariamente. 
No fundo todo mundo gosta é de homem. 
Eu não vou fazer essas coisas aqui, porque não quero ter essa vergonha de depois 
que eu sair dizerem que eu andei transando com mulher quando “tava” na prisão. 

 É cristalino o preconceito da população prisional feminina, na época, em relação às 

mulheres homossexuais ou que, embora não se identificassem com a referida orientação 

sexual, praticavam sexo com outras mulheres na prisão por considerarem imoral, já que a 

reprodução ainda era entendida como finalidade da relação sexual. Logo, as relações entre 

pessoas do mesmo sexo, por não poderem gerar filhos, eram inadmissíveis, ao menos 

publicamente. Assim, o modelo normativo e considerado “natural”, fundamentado na fórmula 

sexo-reprodução, só poderia ser o heterossexual. 

No mais, nota-se o impacto dos estudos estereotipados e misóginos de Lombroso e 

seus discípulos, já apresentados, quanto ao pensamento das mulheres em relação aos desejos 

sexuais de outras mulheres, definindo-as como prostitutas. Diante dos papéis de gêneros e do 

que os valores dominantes esperam do sexo feminino, a sexualidade e feminilidade de 

mulheres são controladas não só pelo Estado e pelos homens, mas também por outras 

mulheres, o que é ainda pior. 

 Desde essa época, os papéis nas relações homossexuais nos cárceres eram pautados 

por regras comportamentais que nada mais eram do que a reprodução dos papéis de gênero 

impostos para homens e mulheres. Em outras palavras, a mulher que exercia a figura da 

“fanchona”, considerada o homem da relação, não podia usar saia curta e calça comprida 

muito justa e tampouco fazer fofoca, já que tal atitude é esperada somente do gênero 

feminino. Curioso considerar que, quando havia distribuição de absorventes higiênicos, 
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algumas mulheres que deveriam demonstrar masculinidade recusavam-se a entrar na fila para 

adquiri-los. Por outro lado, a chamada de “guria”, isto é, quem exerce a feminilidade na 

relação, devia ser calma, tranquila, não podia se envolver em brigas ou falar palavras de baixo 

calão.  

A distribuição desses papéis também está presente nos dias atuais, de acordo com o 

apresentado por Varella (2017, p.148-155), mas com outras denominações. Em primeiro 

lugar, os nomeados de “sapatões”, aquelas que assumem o estereótipo masculino, são 

chamadas de “eles” e utilizam, por exemplo, cabelos curtos, raspados dos lados, camisetas 

largas, bermudas compridas, com os pelos das pernas à mostra. Há, ainda, diversas 

subcategorias. Os “sapatões originais” precisam “ter nascido homossexuais”, não podem ter 

sido casados, tido namorado ou se apaixonado por homem e muito menos terem tido filhos, 

além de usarem tops apertados para esconderem os seios e cuecas e não depilarem as pernas, 

as axilas e o rosto. Além disso, somente ficam nus na frente de suas parceiras durante a 

relação sexual e devem sustentá-las, enquanto estas devem ser fiéis e obedientes.  

Os “sapatões folós”, por sua vez, são aqueles que já se envolveram com homens 

anteriormente. Estes podem tomar banho e trocar de roupa na frente de suas companheiras.  

Já os “sapatões sacolas”, são mulheres heterossexuais fora do ambiente prisional que 

praticam sexo com outras mulheres dentro da prisão como forma de sobrevivência e que, 

segundo as declarações analisadas pelo autor supracitado, fazem qualquer coisa para não 

terem que trabalhar. Quando saem do cárcere, deixam o cabelo crescer e voltam a namorar 

homens.  

No mais, o “sapatão chinelinho” é outra categoria de mulheres heterossexuais que 

assumem relacionamentos homossexuais nos presídios e o estereótipo masculino apenas 

durante o encarceramento.  

Os “sapatões badaroscas”, desmoralizados diante da população prisional, são 

considerados preguiçosos, fuxiqueiros e interesseiros, além de serem sustentados por suas 

parceiras, usarem calcinhas e realizarem qualquer prática no ato sexual.  

Outrossim, os “sapatões badarosquinhas” ocupam o mais alto nível de desprezo nos 

presídios femininos e, por fim, há os “sapatões pão com ovo” que não conseguem definir se 

preferem se relacionar com homem ou mulher. 

A fim de exercerem os papéis destinados ao gênero feminino, as denominadas 

“entendidas” são as mulheres que mantêm relações homossexuais sem perderem a 

feminilidade. Do mesmo modo que os “sapatões”, estas são divididas em três categorias: 

ativas, passivas e relativas. As primeiras usam calças apertadas, presenteiam suas parceiras 
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com cigarros, doces, drogas, refrigerantes e comidas e não sentem desejo por homens, mas 

podem ter sido casadas, tido filhos ou namorados/companheiros homens, desde que não 

recebam visitas íntimas deles e que assumam a orientação sexual como exclusivamente 

homossexual. As passivas, por outro lado, são o reflexo da “mulher doméstica”, já que 

realizam todo o trabalho doméstico, e lhes são permitidas realizarem visitas íntimas com seus 

maridos/namorados. As terceiras possuem orientação sexual oscilante de acordo com as 

circunstâncias e, em liberdade, podem ter relações tanto com homens quanto com mulheres. 

Em última análise, as “mulheríssimas” gostam de homens e relacionam-se somente com eles 

fora dos presídios, mas, nas prisões, podem ter relações sexuais com mulheres, desde que não 

exerçam o papel de ativas. 

Lemgruber (1983, p.106) conclui que: 

 
[...] observa-se que a etiologia da prática homossexual apresenta elementos 
intrincados que dificultam sua apreciação. Parece não haver dúvida de que este tipo 
de relação supre uma série de necessidades, considerando-se as circunstâncias da 
vida prisional, que são de extrema pobreza afetiva e inexistência de alternativas 
viáveis para a expressão sexual. A quase totalidade das internas envolvida com 
homossexualismo optaria pela relação heterossexual ou mesmo heterossocial se lhe 
fossem oferecidas estas alternativas. O que não quer dizer que a prática homossexual 
torne-se totalmente exclusiva, pois é uma possibilidade cultural mesmo fora da 
prisão.  

 Vale dizer, então, que é óbvio que há mulheres que têm como orientação sexual a 

homossexualidade, mas existem, também, inúmeras situações em que as presas, por terem 

suas sexualidades minadas, relacionam-se sexualmente com outras pessoas do mesmo sexo 

apenas enquanto aprisionadas, a fim de satisfazerem seus desejos sexuais.  

 Como visto, a maioria das unidades prisionais não cumpre o determinado na 

Resolução nº 4 do CNCPC, uma vez que não possuem um lugar adequado e que respeite a 

privacidade dos envolvidos na visita íntima, além de não fornecerem preservativos e não 

informarem sobre os riscos de contrair infecções por doenças sexualmente transmissíveis. 

 Diante dessa realidade e considerando, especialmente, os preconceitos em relação às 

relações homossexuais e à sexualidade feminina, certamente tais medidas também não são 

adotadas no que tange às relações sexuais entre mulheres no cárcere. Afinal, tais atos sexuais 

não acontecem na visita íntima, o que dificulta, ao menos em tese, a distribuição de 

preservativos.  

 Na verdade, a administração penitenciária, ciente de tais circunstâncias, deveria prover 

“camisinhas” femininas e conscientizar a população carcerária sobre a importância do seu 
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uso, principalmente porque ela não é comumente conhecida e tampouco utilizada, 

cotidianamente às mulheres presas, garantindo, assim, o direito humano à saúde.  

 Ressalte-se que a edição do ano de 2014 do INFOPEN constatou que 46,9% (quarenta 

e seis vírgula nove por cento) das mulheres presas no Brasil eram portadoras do vírus HIV, o 

que é chamado de feminização da epidemia da AIDS e 35% (trinta e cinco por cento) de 

sífilis, sendo que existiam 2864 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro) pessoas portadoras 

do vírus HIV no sistema prisional. 

  Sendo assim, representava 1,21% (um vírgula vinte e um por cento) em relação à 

totalidade dos presos das unidades que participaram da pesquisa, equivalendo a uma taxa de 

incidência de 1215,5 (mil duzentas e quinze vírgula cinco) para cada 100 (cem) mil pessoas 

privadas de liberdade, taxa 60 (sessenta) vezes maior que a da população total brasileira. A 

situação das mulheres encarceradas era ainda pior já que havia 1.204 (mil duzentas e quatro) 

mulheres com doenças sexualmente transmissíveis no sistema prisional, o que corresponde a 

5,3% (cinco vírgula três por cento) da população prisional feminina, enquanto os homens 

portadores de tais doenças equivalem a 2,4% (dois vírgula quatro por cento) da população 

prisional masculina. 

 Nesse sentido, o Programa de Prevenção à AIDS das Nações Unidas tem 

frequentemente alertado os Estados sobre a necessidade de adotarem medidas preventivas 

para combater a doença, especialmente, no que tange à população vulnerável, como é o caso 

das pessoas privadas de liberdade, justamente por ser o cárcere um território de intensa 

contaminação, o que, com base nos dados apresentados acima, não parece ser cumprido pelo 

Brasil. 

 Assim sendo, ignorar o fato de que mulheres possuem necessidades, desejos e direitos 

sexuais e que se relacionam sexualmente com outras pessoas do mesmo sexo, em especial, no 

cárcere, é contribuir para o aumento de contaminações por doenças sexualmente 

transmissíveis e violar, ainda mais, direitos fundamentais, como o direito à saúde. 

4.3.2. Tortura e docilização dos corpos 
 
 Apesar de toda a legislação brasileira e internacional que proíbem, repudiam e 

criminalizam a tortura, conforme já exposto neste trabalho, sabe-se que tais condutas são 

naturalizadas e perpetradas pelos agentes do Estado ao lidar com pessoas privadas de 

liberdade. 

 Em 2019, por exemplo, o Ministério Público Federal denunciou as diversas violações 

de direitos humanos, desde a privação da alimentação, forçados presos a comerem comida do 
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chão coberta de fezes, até a perfuração dos pés dos detentos por pregos, que aconteciam nos 

presídios, sob intervenção federal, do Pará.  

O relato de uma das pessoas privadas de liberdade no Pará, divulgado pela Revista 

Exame, é enfático: 

Gente, lá dentro ninguém tá comendo nada, não tão bebendo água, todo mundo de 
cueca, sentado em fezes, mijo, catarro, entendeu?, pegando porrada, com spray de 
pimenta na cara toda hora, entendeu?, tiro de bala de borracha toda hora em cima da 
gente, entendeu? […] Eles não sabem que tá acontecendo isso lá dentro, eles pensam 
que é só uma intervenção de revista, mas não é intervenção de revista, é 
torturamento gente, vocês não sabem o que é uma tortura, tamo sendo torturado, a 
gente tamo sendo torturado, tão muito, nego ferido lá dentro, nego desmaiando, eles 
dizem que eles não são médico, eles não querem saber de nada, acordam o cara a 
bicuda, paulada, entendeu? 

 Ainda nesse sentido está a declaração de um preso ao jornal El Pais: 

Eu vi eles [dois agentes] pegando o cabo de uma doze e introduzindo na bunda de 
um rapaz. (...) Tentaram primeiro introduzir no ânus dele um cabo de enxada, mas 
não conseguiram, aí conseguiram com o cabo da doze; inclusive, eu vi esse rapaz 
saindo de ambulância e os médicos atendendo ele[...]. Ouvi de outros presos que os 
federais acariciavam as partes íntimas, chegando até a meter o dedo no ânus deles. 
Isso nunca aconteceu antes. Mandam a gente esfolar o pênis, ou seja, tirar a pele da 
cabeça do pênis, virar de costa e abrir as bochechas da bunda, para ver nossos ânus" 
[...] "Somos ameaçados toda hora, com spray de pimenta. Estavam fazendo a gente 
se beijar, homens com homens. Isso aconteceu com seis presos. 

 No Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua, no Pará, as mulheres foram 

obrigadas a sentar de roupa íntima ou nuas em formigueiro. Algumas foram arrastadas e 

outras privadas de água. Diante da tortura perpetrada pelos agentes públicos, algumas 

apenadas desmaiaram e eram acordadas com spray de pimenta nos olhos. Tais situações 

foram denunciadas pelo site Brasil de Fato: “Foram sete dias, sem fazer higiene pessoal. A 

comida ofertada vinha estava azeda ou crua ou mal cozida e elas bebiam água da torneira. Há 

relatos de presas que menstruaram no próprio uniforme, porque não havia absorvente”. 

Enquanto isso, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, classificou a situação como 

“besteira”. O Ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex juiz federal, manifestou-se no sentido de 

que os agentes responsáveis pela intervenção nos presídios estavam fazendo um bom trabalho 

e o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), sob o comando de Moro, alegou não 

reconhecer a existência de tortura nos estabelecimentos prisionais do Estado em questão.  

Tais acontecimentos, ignorados pelas autoridades do país, inclusive por um ex 

magistrado federal, que estudou e conhece os direitos fundamentais, todas as questões inatas à 

dignidade humana e os princípios e funções da pena, refletem exatamente como o processo de 

desumanização tem sido cada vez mais legitimado e aplicado nas prisões brasileiras.  
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Não é admissível falar sobre tortura nos estabelecimentos prisionais sem relembrar o 

Massacre do Carandiru, ocorrido no dia 02 de outubro de 1992 em São Paulo. Com o intuito 

de controlar uma rebelião, cerca de 30 (trinta) policiais, sob o comando de Ubiratan 

Guimarães, invadiram a penitenciária atirando no escuro, já que a luz havia sido cortada, e 

mataram, ao menos, 111 (cento e onze) presos. À época, a perícia constatou que os tiros 

foram disparados a 50 (cinquenta) centímetros do chão, o que demonstra ser um claro sinal de 

que as pessoas foram executadas pelos agentes do Estado. Foram encontrados, inclusive, 

corpos mutilados no pátio da prisão, o que reafirma a situação de tortura. Infelizmente, até os 

dias atuais, ninguém foi responsabilizado.  

 Segundo os dados da Pastoral Carcerária, a primeira denúncia de tortura no ambiente 

prisional foi feita em 1831 em uma Cadeia no Estado de São Paulo. Com base no trecho 

abaixo extraído texto elaborado pela comissão de visitas a quem os presos relataram os maus 

tratos na época, verifica-se como o Brasil ainda não evoluiu enquanto sociedade, ainda que 

quase 200 (duzentos) anos separem a declaração da época e a atualidade. 

(...) é imunda, pestilenta, com ar infectado, estreita, não tem as necessárias divisões: 
em uma mesma sala estão envolvidos o ladrão, o assassino, os correcionais e outros 
de menores crimes. (...) Na Cadeia de São Paulo, os presos são tratados com a última 
desumanidade, seu alimento é quase nenhum, e dado no longo espaço de 24 horas; 
enfim, a fome, a nudez, a falta de asseio, o ar empestado pelo carbônico e fumo, são 
os contínuos tormentos daqueles desgraçados; e o que lucrará a Sociedade com um 
Cárcere tão horroroso e tão irregular? A familiarização com o crime, o ódio às Leis, 
e imoralidades incalculáveis; portanto, se os presos já perderam os direitos da 
humanidade, conserve-se este Cárcere que bem mostra a tirania dos tempos em que 
foi feito; porém, se os presos ainda não perderam a compaixão, se a Sociedade deve 
melhorar a sorte dos desgraçados, e não faze-los muito infelizes: enfim, se a 
Sociedade deve punir os delitos e tomar as medidas necessárias para os prevenir, é 
de absoluta necessidade a pronta e indefectível reforma de tão horrorosa prisão. 

O Relatório “Tortura em tempos de encarceramento em massa”, elaborado pela 

Pastoral Carcerária, analisou 105 (cento e cinco) casos de tortura, denunciados pela própria 

instituição ou, em algum momento, a Pastoral foi chamada pelos envolvidos para intervir, 

durante o período de dois anos. Ressalte-se que esse número não é nem de longe um 

representativo dos casos que se distribuíram em 16 (dezesseis) Estados e no Distrito Federal; 

dentre 47 (quarenta e sete) municípios, São Paulo concentra grande parte das denúncias de 

tortura que ocorreram nesse tempo.  
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Gráfico 11: Distribuição geográfica dos novos casos de tortura 

Fonte: CARCERARIA, 2016 

 O documento traz algumas cautelas em relação às regiões Norte e Nordeste, já que, 

como se sabe, possuem gravíssimos problemas prisionais, especialmente os casos de tortura, 

conforme amplamente divulgado pelas mídias e órgãos oficiais, mas, ainda assim, não 

apresentaram muitos casos nesta pesquisa, o que, segundo a Pastoral, ocorreu por conta da 

dificuldade de acesso à comunicação por meio telefônico e virtual (meios através dos quais 

foram recebidas grande parte das denúncias). 

 Tragicamente, 43% (quarenta e três por cento) das denúncias envolveram vítimas 

mulheres, ao passo que elas correspondem a apenas 5,8% (cinco vírgula oito) da população 

prisional brasileira. De acordo com o Relatório, não é possível afirmar que as mulheres sejam 

mais torturadas no ambiente prisional, mas tal dado, por si só, reflete a necessidade de que 

essa situação seja analisada com mais atenção pela sociedade e pelo Poder Público.  

Gráfico 12: Distribuição geográfica dos casos de tortura por gênero 

Fonte: CARCERARIA, 2016 

Em relação às violências registradas, houve 6 (seis) casos envolvendo violência sexual, sendo 

que 2 (dois) eram estupros, 1 (uma) denúncia de empalação e 3 (três) de procedimentos que 

forçavam os presos a ficarem nus na frente de outros apenados e servidores, inclusive, houve 
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casos em que as genitálias das presas eram fotografadas, como forma de humilhação. Nota-se 

que a maioria das vítimas dessas violências eram mulheres, o que reflete o patriarcalismo e a 

misoginia presentes também no ambiente prisional.  

 Além disso, 66% (sessenta e seis por cento) das denúncias abrangiam agressões 

físicas, enquanto 33% (trinta e três por cento) tratavam-se de agressões verbais e 35% (trinta e 

cinco por cento) de tratamento cruel ou degradante, como, por exemplo, aplicação de regras 

disciplinares desumanizadoras, longos períodos em posições constrangedoras e desagradáveis 

etc. Por fim, em 25% (vinte e cinco por cento) dos casos foram relatadas condições 

degradantes de aprisionamento, como, por exemplo, superlotação carcerária. 

Gráfico 13: Violência registrada 
 

Fonte: CARCERARIA, 2016 

Observa-se que em 12 (doze) ocorrências identificou-se formas explícitas de 

discriminação perpetradas pelos agentes públicos, fosse de raça/etnia, fosse de gênero ou 

orientação sexual; 4 (quatro) denúncias basearam-se em tortura de pessoas negras, que 

também sofreram injúria racial; e em 3 (três) casos a orientação sexual dos indivíduos foi um 

dos motivos que ensejou a agressão e a violação de direitos. 

Além disso, armas não letais, como spray de pimenta, bombas de efeito moral e balas 

de borracha foram utilizadas em diversos casos, o que demonstra que a tortura aplicada nos 

estabelecimentos prisionais, cada vez mais, tende a não deixar lesões nos corpos, dificultando, 

assim, a individualização dos agentes responsáveis pela prática, e, por conseguinte, o que, de 

fato, acontece atrás das grades.  

Os castigos coletivos, como a suspensão de atividades recreativas, trancamento de 

toda a população prisional dentro de celas superlotadas por dias sem direito a banho de sol, 
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embora ilegais, são frequentemente denunciados pelos presos e foram registrados pela 

Pastoral Carcerária. 

No que tange às autoridades notificadas nos 105 (cento e cinco) casos em tela, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública foram os órgãos que mais receberam essas 

denúncias.  

Ainda assim, em nenhum dos casos houve responsabilização (civil, criminal ou 

administrativa) dos agentes responsáveis pela tortura e tampouco instaurada ação penal ou 

proposta ação de indenização em favor das vítimas. Isso acontece, de acordo com a Pastoral 

Carcerária, em razão do não esgotamento das medidas jurídicas cabíveis, ausência de 

documentação, morosidade da justiça, falta de conhecimento das autoridades em relação aos 

protocolos e manuais nacionais e internacionais sobre o combate à tortura ou, simplesmente, 

pela indiferença dos atores quanto ao que acontece com as pessoas privadas de liberdade no 

Brasil. 

Gráfico 14: Autoridades notificadas 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CARCERARIA, 2016 

Nota-se que em apenas 1 (um) caso o agente foi responsabilizado administrativamente, 

mas não pela prática do ato denunciado e sim por ter descumprido normas internas que 

determinavam o encaminhamento imediato da vítima para a realização do exame de corpo de 

delito. No mais, somente em 22% (vinte e dois por cento) dos casos foram instaurados 

inquéritos policiais e em apenas 3% (três por cento) foram propostas ações civis públicas. 

Finalmente, em 20% (vinte por cento) das denúncias nenhum procedimento foi instaurado ou 

informado. 
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Gráfico 15: Procedimentos instaurados 

Fonte: Carceraria, 2016 

Em relação às ações adotadas pelos atores do sistema de justiça (juiz, Ministério 

Público e Defensoria Pública), em apenas 48 (quarenta e oito), dos 105 (cento e cinco) casos, 

as vítimas foram ouvidas durante a apuração da ocorrência de tortura, sendo que, em 15 

(quinze) deles, elas foram ouvidas apenas pela Administração Penitenciária, o que é absurdo, 

uma vez que os agentes, perpetradores da conduta delitiva, atuam no sistema penitenciário. A 

demora para a oitiva da vítima, que em quase todos os casos ocorreu anos depois, também é 

um problema grave e constante.  

Apesar de 66% (sessenta e seis por cento) dos casos envolverem agressões físicas, 

somente foram feitos exames de corpo de delito em 33% (trinta e três por cento) das 

denúncias, sendo que apenas em 22% (vinte e dois por cento) foram fornecidas cópias dos 

documentos à Pastoral Carcerária. Dos 22% (vinte e dois por cento), 100% (cem por cento) 

estavam em desacordo com os parâmetros nacionais e internacionais, que devem ser 

observados para a sua realização. Houve casos, inclusive, que o exame sequer foi efetuado por 

perito.  

No tocante aos resultados dos exames, 15 (quinze) constataram a existência de lesões, 

em 14 (catorze) não foram identificadas quaisquer marcas e em 6 (seis) o resultado não foi 

informado.  

Ressalte-se que em nenhuma situação a conclusão dos peritos foi questionada pela 

Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário. Pelo contrário, quando 

não eram identificadas lesões no exame, o caso era arquivado, ainda que se saiba a quantidade 

de práticas de tortura que ocorrem no interior das prisões que não deixam marcas nos corpos. 

Também não houve qualquer perícia psicológica e apenas em 3 (três) casos foi realizado 

registro fotográfico das lesões da vítima. Por fim, 67% (sessenta e sete por cento) dos casos 

relatavam condições degradantes do encarceramento, mas, ainda assim, somente em 12 (doze) 
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foram realizadas inspeções no local por juízes, promotores ou defensores públicos. E mais: os 

atores do sistema de justiça criminal desqualificaram as vítimas em 42% (quarenta e dois por 

cento) dos casos, com a utilização de termos pejorativos ou ao relembrar suas faltas 

disciplinares e antecedentes criminais, ainda que nada houvesse relação com a tortura sofrida, 

no afã de desacreditar da versão dos fatos apresentada por elas, reforçando os estigmas, 

conforme o denunciado pelas Criminologia Crítica e pela Labelling Approach. 

Diante disso, é imperioso falar sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 

13.869/19) que tipifica os crimes de abuso cometidos por agentes públicos que, “no exercício 

de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído”, 

desde que efetuadas com a “finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si 

mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”. 

A referida lei é aplicável, inclusive, aos membros do Poder Judiciário, Ministério 

Público e Defensoria Pública e agentes do sistema prisional.  

Tão somente com base no Relatório elaborado pela Pastoral Carcerária é possível 

mensurar a quantidade de agentes do Estado que “deveriam”, (sim, deveriam porque ainda 

não é possível afirmar, considerando a recente alteração da lei, se, de fato, serão 

responsabilizados, haja vista a seletividade do Direito Penal em que se vive no país). Em um 

primeiro momento, é inimaginável que pessoas que pertencem à elite, como os juízes, possam 

ser responsabilizados criminalmente por suas ações ou omissões frente às condutas 

gravíssimas de violações de direitos fundamentais.27 

Além de serem privados de uma série de direitos ao serem aprisionados, a sentença 

condenatória criminal serve como um aval, na prática, para que os agentes públicos torturem, 

das formas mais variadas e cruéis possíveis, indivíduos que estão sob a tutela e proteção do 

Estado, o que não parece incomodar, como visto, e muito menos sensibilizar os atores do 

sistema de justiça criminal, eis que permanecem, na grande maioria das vezes, inertes diante 

de tantas ilegalidades.  

O pior de tudo é que ainda se alardeia que o objetivo da pena é ressocializar o 

condenado. Na verdade, ela desumaniza, segrega, viola, massacra, tortura, invisibiliza e 

destrói qualquer possibilidade de reinserção social.  

 
27 Merece ser lembrado o caso da garota, com quinze anos na época, que ficou 26 (vinte e seis) dias presa, na 
mesma cela, com, aproximadamente, 30 (trinta) homens em um presídio masculino por negligência da juíza do 
caso que foi, posteriormente, punida pelo Conselho Nacional de Justiça. A adolescente foi estuprada e torturada 
todos os dias. Disponível em:  https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1828880-garota-que-ficou-
presa-com-30-homens-no-para-leva-vida-desprotegida.shtml. 
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No fundo, o discurso da “ressocialização” é só mais uma das falácias replicadas no 

Brasil. A prisão serve para retirar de circulação os corpos matáveis e, se eventualmente forem 

mortos, é ainda melhor aos valores dominantes. Afinal, quando a autoridade máxima do país 

homenageia um homem que torturou inúmeras pessoas na ditadura militar, é fácil imaginar o 

que, então, merecem os presos... 

Não obstante, a medicalização dos corpos28, por meio de antipsicóticos ou 

antidepressivos ou ansiolíticos, das mulheres presas ocorre no sistema prisional brasileiro em 

uma quantidade muito maior do que a dos homens privados de liberdade.  

De acordo com Magno (p.301): 

Todos os três tipos são de drogas psiquiátricas- não necessariamente 
prescritas por um psiquiatra – mas apenas os antipsicóticos indicam que a pessoa 
que os recebe pode ter tido um diagnóstico de transtorno mental. Os antidepressivos 
e ansiolíticos tem relação com a pessoa em sofrimento psíquico.  

Veja-se o resultado da pesquisa feita por Magno no sistema prisional do Rio de 

Janeiro: 

Tabela 1: Pessoas privadas de liberdade medicadas no Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

                            

 Fonte:BOITEUX; MAGNO; BENEVIDES, p.301 

A quantidade de mulheres presas medicalizadas no SEAPJF e no SEAPTB, 

instituições de regime fechado, corresponde a 34,84% (trinta e quatro vírgula oitenta e quatro 

por cento) e 34,64% (trinta e quatro vírgula sessenta e quatro por cento), respectivamente, ao 

passo que no SEAPPC, estabelecimento prisional masculino, a proporção de homens que 

fazem uso de tais remédios é de apenas 1,25% (um vírgula vinte e cinto por cento) e no 

SEAPEM, regime fechado, que abrange homens e mulheres trans, a quantidade é de 4% 

 
28 Para ler mais, acesse: https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-
sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf. Acesso em 10 jun. 2019. 
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(quatro por cento), o que demonstra que, de fato, as mulheres têm seus corpos muito mais 

medicalizados do que os homens na mesma situação.  

Contraditoriamente, segundo o INFOPEN, realizado em junho de 2016, somente havia 

80 (oitenta) médicos psiquiatras em todo o sistema prisional feminino e 341 (trezentos e 

quarenta e um) psicólogos. Ora, considerando que psicólogos não estão habilitados a 

prescreverem remédios, quem é que medicaliza os corpos das mulheres? Quem é que define 

se, de fato, aquela mulher precisa fazer uso de medicamentos controlados?  Qual é o real 

objetivo por trás do uso exacerbado e indiscriminado, já que a prescrição e administração é a 

mesma em quase todos os casos, de ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos pelas 

mulheres privadas de liberdade? 

Tabela 2: Profissionais em atividade em estabelecimentos penais femininos e mistos 

Fonte: INFOPEN, 2016 
 
 De acordo com Magno, a finalidade da medicalização é disciplinar, seja para a pessoa 

aceitar prontamente o que lhe foi determinado ou para impossibilitar atitudes de rebeldia. 

A medicalização possibilita e perpetua a imposição e submetimento ao regime em 
que foi colocada a pessoa. A ideia de modificação de atitudes de rebeldia e a 
produção de adaptação das pessoas privadas de liberdade ao mundo institucional, foi 
nominada por Pavarini (2006, p. 211) de “mutação antropológica” e insere-se no 
controle disciplinar tão trabalhado na obra de Foucault (1995, p. 304). 
 

 No caso das mulheres, a situação é ainda mais grave, justamente por refletir uma 

lógica patriarcalista. Em primeiro lugar, conforme já denunciado pela Criminologia 

Feminista, as mulheres, desde sempre, tiveram seus corpos controlados e as atitudes e 
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pensamentos que não se inseriam dentro do papel de gênero e da feminilidade eram 

criminalizados e desmoralizados.  

Da mesma forma que acontecia nas primeiras prisões femininas brasileiras, 

administradas por uma Congregação Cristã, onde os impulsos e sentimentos exagerados das 

mulheres eram proibidos (não era permitido chorar, falar ou rir alto, gritar, ter 

comportamentos agressivos ou rebeldes etc), nos estabelecimentos prisionais atuais, a 

medicação controlada é utilizada para “docilizar” os corpos das mulheres, ou seja, para fazê-

las cumprirem todas as regras sem questionarem e tampouco comportarem-se agressivamente 

ou de forma histérica.  

 No mais, a medicalização é naturalizada entre as mulheres, já que, pelo sofrimento 

exacerbado que passam ao serem encarceradas, estarem “dopadas” é algo positivo para elas. 

Observa-se que elas mesmas buscam o uso de tais remédios para quaisquer situações, como, 

por exemplo, se estão chorando demais, tristes demais, para dormir demais etc. Parece que 

não se dar conta da realidade cruel que está vivendo a detenta torna o cárcere menos doloroso, 

mas, sem dúvida, menos digno. Afinal, não há qualquer assistência à saúde mental e as 

pessoas, por estarem exageradamente medicadas, não conseguem exercer atividades da forma 

como deveriam e sequer têm ciência sobre o passar dos dias e da dinâmica prisional. Não é à 

toa que as chances de uma mulher se suicidar são até vinte vezes maior entre a população 

prisional, quando comparada à população brasileira total. É o que se verifica nas declarações 

de mulheres privadas de liberdade em uma pesquisa realizada por Almeida e Castro (2019): 

Carla: tomo remédio, porque eu tenho problema de nervoso.  
Entrevistadora: Você sabe qual é?  
Carla: eu tenho aqui (pega o remédio do bolso e dá pra a entrevistadora) 
Entrevistadora: Aí você toma dois desse e um desse?  
Carla: Se eu não tomasse (mostra o remédio), minha mão fica dormente, meu rosto, 
minha boca, meu coração começa a bate. Pra não me dá crise, pra não me dá crise.  
Entrevistadora: Toma diazepan e toma Zepine  
Carla: Não é diazepan não, não é diazepan não, é um de 100. É gadernal (nome do 
medicamento, segundo Carla).  
Entrevistadora: Aqui você trabalha na zeladoria. E quando você não trabalha o que 
você faz?  
Carla: Não, eu só trabalho. Entro, tomo meu banho, come e tomo remédio, porque 
meu remédio é muito forte e fico vendo televisão. Durmo cedo, não escuto nada, não 
vejo nada, acordo de manhã cedinho, esperando café, fumando cigarro. 

 Em um país onde 62% (sessenta e dois por cento) da população carcerária feminina 

está presa por crimes dispostos na Lei de Drogas, como é possível que, dentro do próprio 

sistema penitenciário, drogas sejam utilizadas para “docilizar” os corpos das mulheres? 

Valem os questionamentos: O que é droga? Quem define o que é droga lícita e ilícita no 
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Brasil? O que difere as substâncias psicoativas trazidas na Portaria da Anvisa e, consequente 

criminalizadas, das que estão sendo fornecidas às mulheres privadas de liberdade?  

Veja-se o relato de uma mulher presa, que, em liberdade, consumia maconha para 

manter-se calma e, no sistema prisional, como a Cannabis é proibida, faz uso de outras drogas 

lícitas (será que a maconha não é menos danosa do que os remédios controlados, como o 

Diazepam, que ela toma?) trazido pelas pesquisadoras supracitadas.  

Entrevistadora: Como é que é bombom? Como é que é isso?  
Joana: Na minha ala a maioria não toma não. Mas muita gente toma. Eu tomo. Eu 
tomo dois Diazepam. Toda noite. Mas eu, porque eu tenho problema de sono né; se 
eu não tomar, eu não durmo; aí eu fico a noite toda acordada. Então eu tomo, porque 
às vezes eu sou uma pessoa, assim, muito nervosa... Então pra me controlar um 
pouco. Aí ele já me controla um pouco, mas não é uma droga não... porque, assim, 
eu usava maconha né; eu usava maconha desde os meus quatorze anos. E, assim, eu 
já fumava maconha já pra me acalmar também. 

 
Sobre os danos à saúde que a medicalização dos corpos traz, uma das detentas conta 

(ALMEIDA E CASTRO, 2019): 

Joana: Tem uma menina, Elizabete, ela tá ali na entrevista, aquela de blusa azul; ela 
chegou aqui normal, normal, normal... E ela assim... Tem pessoas, assim, que têm 
problemas de convívio né; então assim ela discutia muito, as meninas implicavam 
muito com ela, ela brigava muito na cela. Então direto ela descia pro isolamento. 
Uma vez ela desceu pro isolamento, aí ela arrumou um isqueiro e tocou fogo no 
isolamento. Ela é toda queimada. Aí a polícia entrou e tirou ela, e levaram ela pra 
HSVP que é o Hospital Vicente de Paula (hospital psiquiátrico) aqui, que é um 
manicômio aqui de Brasília. Aí eles aplicaram injeção nela, passaram muita 
medicação pra ela. Depois desse tanto de medicação que passaram pra ela, ela 
engordou muito, ela ficou com distúrbio mesmo! Causou distúrbio nela, que ela não 
tinha. Ela é trêmula, ela começa a tremer; mas ela fica com ansiedade ela já fica... 
Às vezes ela vai conversar com você, ela fica se puxando... Então assim ela é uma 
menina que ela chegou normal. Por causa dessa medicação, ela vai sair daqui... Eu 
não sei qual é o nome que ela toma, mas foi bastante forte né... pra ter deixado ela 
no estado que ela tá... Ela, ela mudou muito, assim. Do que ela chegou pro que ela é 
hoje... 

 
  Considerando o fato de que a maioria das mulheres privadas de liberdade no 

Brasil é vulnerável socioeconomicamente e, por óbvio, quando em liberdade, não têm acesso 

aos medicamentos que usam na prisão e que grande parte delas fazia uso de drogas ilícitas, é 

muito possível que, ao deixarem o ambiente prisional, voltem ou comecem a fazer uso das 

mesmas – ou mais fortes- substâncias psicoativas, já que seus organismos, medicalizados em 

exagero no espaço prisional, certamente serão mais resistentes aos efeitos das drogas, sejam 

elas lícitas ou ilícitas (MCCONEL, 2017). 

 Enquanto ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos são amplamente 

disponibilizados e prescritos às mulheres privadas de liberdade, remédios, como analgésicos e 

antiflamatórios, para dores físicas, como cólicas menstruais, febres, dores de cabeça ou outras 

doenças mais graves, são quase inexistentes no ambiente prisional. Não é à toa que as mortes 
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naturais, existentes nas prisões, acontecem por epidemias de doenças que já foram, há muito 

tempo, erradicadas fora do cárcere. 

4.3.3. Mulheres transexuais, travestis e transgêneros 
 

Primeiramente, é importante diferenciar “sexo biológico”, “identidade de gênero” e 

“orientação sexual”.  

O primeiro trata-se do aspecto físico dos indivíduos, determinado antes mesmo do 

nascimento, quando já é possível identificar a existência do pênis ou da vagina no bebê. A 

partir disso, define-se se a pessoa é macho ou fêmea (ARAUJO; PENNA, 2014).  

O gênero, por sua vez, é uma construção sociocultural do que é “feminino” e do que é 

“masculino”, conforme já exaustivamente abordado neste trabalho. Por exemplo, a sociedade 

entende que ser sentimental é algo inato à feminilidade, ao passo que a agressividade 

relaciona-se com a masculinidade. Já a identidade de gênero reflete como o indivíduo entende 

a si mesmo como pessoa e como expressa quem é, o que pode ou não corresponder ao sexo 

atribuído no nascimento (ARAUJO; PENNA, 2014).   

Os Princípios de Yogyakarta (Princípios sobre a aplicação da legislação internacional 

de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero), elaborados no 

âmbito internacional pela Comissão Internacional de Juristas e pelo Serviço Internacional de 

Direitos Humanos, documento recepcionado como norma infraconstitucional e supralegal no 

Brasil, definem identidade de gênero como: 

Estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada 
pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído 
no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, 
por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, 
cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o 
modo de falar e maneirismos. 
 

Por fim, a orientação sexual é como o indivíduo compreende e direciona seu desejo 

sexual (heterossexual, homossexual, bissexual etc). É compreendida pelos Princípios de 

Yogyakarta (2006) como: “estando referida à capacidade de cada pessoa de experimentar uma 

profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo 

gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter relações íntimas e sexuais com essas 

pessoas”. Ressalte-se que esta em nada se relaciona com os outros dois conceitos anteriores. 

 É perfeitamente possível que uma pessoa, biologicamente identificada como fêmea 

(sexo biológico), identifique-se como homem (identidade de gênero), mas sinta atração e 

desejo sexual por mulheres (orientação sexual). É muito comum as pessoas confundirem tais 

conceitos e atribuírem, automaticamente, a homossexualidade às pessoas que não se 
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identifiquem com seus sexos biológicos, como é o caso, por exemplo, das mulheres 

transexuais. Não é porque elas se entendem como mulheres que são homossexuais.  

Por outro lado, uma pessoa transexual é aquela em que a identidade psicológica está 

em desacordo com o sexo anatômico, o que pode levar à realização da cirurgia para mudança 

de sexo ou não. As travestis, diferentemente, são indivíduos que “vivenciam papéis de gênero 

feminino, mas não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de 

um terceiro gênero ou de um não gênero”. Já a expressão “transgênero” é “utilizada para 

designar as pessoas que possuem uma identidade de gênero diferente daquela correspondente 

ao sexo biológico” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017, s.p). 

Além de toda a legislação nacional e internacional que tratam da dignidade da pessoa 

humana, já abordadas no presente trabalho que, por óbvio, são aplicáveis às pessoas 

transexuais, travestis e transgêneros, os Princípios de Yogyakarta reforçam uma série de 

direitos para esse grupo vulnerável, como o direito à igualdade, a não discriminação, à vida, à 

segurança pessoal, a tratamento humano durante a detenção, que inclui o acesso às terapias 

hormonais e/ou tratamentos de redesignação sexual ou de gênero quando solicitados etc.  

Os Estados deverão:  
a) Garantir que a detenção evite uma maior marginalização das pessoas motivada 
pela orientação sexual ou identidade de gênero, expondo-as a risco de violência, 
maus-tratos ou abusos físicos, mentais ou sexuais;  
b) Fornecer acesso adequado à atenção médica e ao aconselhamento apropriado às 
necessidades das pessoas sob custódia, reconhecendo qualquer necessidade especial 
relacionada à orientação sexual ou identidade de gênero, inclusive no que se refere à 
saúde reprodutiva, acesso à informação e terapia de HIV/Aids e acesso à terapia 
hormonal ou outro tipo de terapia, assim como a tratamentos de reassignação de 
sexo/gênero, quando desejado;  
c) Assegurar, na medida do possível, que todos os detentos e detentas participem de 
decisões relacionadas ao local de detenção adequado à sua orientação sexual e 
identidade de gênero;  
d) Implantar medidas de proteção para todos os presos e presas vulneráveis à 
violência ou abuso por causa de sua orientação sexual, identidade ou expressão de 
gênero e assegurar, tanto quanto seja razoavelmente praticável, que essas medidas de 
proteção não impliquem maior restrição a seus direitos do que aquelas que já 
atingem a população prisional em geral;  
e) Assegurar que as visitas conjugais, onde são permitidas, sejam concedidas na base 
de igualdade a todas as pessoas aprisionadas ou detidas, independente do gênero de 
sua parceira ou parceiro;  
f) Proporcionar o monitoramento independente das instalações de detenção por parte 
do Estado e também por organizações não-governamentais, inclusive organizações 
que trabalhem nas áreas de orientação sexual e identidade de gênero;  
g) Implantar programas de treinamento e conscientização, para o pessoal prisional e 
todas as outras pessoas do setor público e privado que estão envolvidas com as 
instalações prisionais, sobre os padrões internacionais de direitos humanos e 
princípios de igualdade e não-discriminação, inclusive em relação à orientação 
sexual e identidade de gênero. 

Sabe-se, de acordo com os estudos da Criminologia Feminista, que as prisões foram 

construídas a partir de padrões masculinos, o que faz com que as necessidades específicas do 
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sexo feminino sejam ignoradas. Não obstante, o sistema penitenciário leva em consideração o 

binarismo dos sexos a partir de uma lógica cisheteronormativa. Isto é, para ele só existem 

“homens” ou “mulheres”. Logo, tudo o que foge desse “padrão” é entendido como anormal e 

desprezado na realidade prisional.  

Louro (2012) explica: 

A heterossexualidade é concebida como “natural” e também como universal e 
normal. Aparentemente supõe-se que todos os sujeitos tenham uma inclinação inata 
pra eleger como objeto de seu desejo, como parceiro de seus afetos e de seus jogos 
sexuais alguém do sexo oposto. Consequentemente, as outras formas de sexualidade 
são constituídas como antinaturais, peculiares e anormais. 

 A divisão binária entre os sexos no sistema penitenciário é perceptível na própria Lei 

de Execução Penal que trata, sempre, de “prisão para homens” ou “prisão para mulheres”. 

Art. 89.  Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será 
dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores 
de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança 
desamparada cuja responsável estiver presa.                   
Parágrafo único.  São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste 
artigo:                      
I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela 
legislação educacional e em unidades autônomas; e                  
II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua 
responsável.                      
Art. 90. A penitenciária de homens será construída, em local afastado do centro 
urbano, à distância que não restrinja a visitação. (grifamos) 

 
 Destarte, o INFOPEN, elaborado em 2017, desconsidera a existência da população 

LGBTQI+ nos espaços prisionais, haja vista só trazer informações sobre mulheres e homens 

privados de liberdade no Brasil, conforme é possível verificar na tabela a seguir. 

 O Departamento Penitenciário Nacional, feito em 2014 ressalta que apenas 15% (quinze por 

cento) dos estabelecimentos penais brasileiros possuíam áreas específicas voltadas para essas 

pessoas na época (DEPEN, 2014). 
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Tabela 3: Pessoas privadas de liberdade no sistema prisional e em carceragens de delegacias 

Fonte: INFOPEN; GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2017. 
 

 A priori, de acordo com uma pesquisa realizada no Distrito Federal (GOMES, 2018), 

não restam dúvidas de que as pessoas transexuais não têm acesso às terapias hormonais nos 

estabelecimentos prisionais, conforme asseguram os Princípios de Yogyakarta. Aliás, diante 

da realidade do sistema penitenciário, que não garante o direito à saúde básica das pessoas e 

não tem medicamentos simples disponíveis, seria utópico crer que os indivíduos tenham 

acesso a tais terapias, levando-se em conta, ainda, todo o preconceito e a LGBTfobia 

existentes na sociedade em tempos nos quais as minorias são massacradas pelo próprio 

Presidente da República. 

A Resolução nº 11, de 30/01/2014, da Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP) de São Paulo, por sua vez, dispõe sobre o tratamento às pessoas transexuais e travestis 

no sistema penitenciário assegurando, entre outros direitos, o uso de peças íntimas, feminina 

ou masculina, conforme o seu gênero, e a faculdade de manutenção do cabelo na altura dos 

ombros, o que é desrespeitado na prática pelos agentes do Estado. É o que se observa na fala 

de um diretor de um Centro de Detenção Provisória, do Distrito Federal, presente no artigo de 

Gomes e Santos, ao ser questionado sobre a possibilidade de usar roupas femininas e cabelos 

longos: 
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Não pode... Porque ainda existe uma discriminação muito grande da sociedade [...] 
Então, uma medida que nós...eu em um primeiro momento quando cheguei, não 
podia sutiã. Aí continua sem poder sutiã. Eu não posso permitir o sutiã [...] Todos 
cortados. O que eu faço e ai eu, porque...a primeira vez que aconteceu foi...é...eu 
acho que a maior, digamos assim, a maior violação se é que é esse o termo, acontece 
nesse momento. Uma das maiores que é a perda do cabelo, do aplique. Então o que 
que eu faço: eu retiro, a gente corta por motivos, entre eles, de higiene e de própria 
segurança [...] 

Outrossim, o ato administrativo normativo em tela prevê a possibilidade de as 

unidades prisionais implantarem cela ou ala específica para a população de travestis e 

transexuais. Contudo, para tanto, a vontade dessas pessoas deve ser respeitada a fim de evitar 

a segregação social e a discriminação. Em outras palavras, se o estabelecimento prisional 

contar com a seção específica, mas a travesti/transexual não quiser permanecer no referido 

local, não é possível obrigá-la.  

Na prática, as travestis não têm o referido direito de escolha. É o que comprova a fala 

de uma entrevistada por Gomes e Santos: “[...] como a gente já tem prótese de silicone, 

silicone na bunda, tudo assim e corpo de mulher geralmente eles nem pergunta (sic) porque 

eles já vê né que é homossexual aí já joga...leva automaticamente”.  

Novamente, nota-se a confusão que se faz entre orientação sexual e identidade de 

gênero, além do descumprimento do critério de autodeclaração. 

Ainda que seja pacífico o entendimento no sentido de que não é necessário que haja a 

mudança de sexo para ser considerada transexual, bastando que a pessoa se identifique com o 

sexo diferente do seu, a Resolução somente permite a inclusão desses indivíduos em unidades 

prisionais do seu sexo correspondente, caso tenham se submetido ao procedimento cirúrgico 

de transgenitalização. Ou seja, uma mulher transexual, que não tenha realizado a cirurgia para 

mudança de sexo, não pode cumprir pena em estabelecimento prisional feminino, tendo, por 

conseguinte, o seu direito à identidade de gênero violado pelo Estado. 

Apesar de ser garantido o direito à visita íntima dessa população apenas nos casos em 

que o visitante tenha feito a referida cirurgia, poderá ser revistado por servidor do mesmo 

sexo. Logo, é cristalino o constrangimento pelo qual a mulher transexual, que não tenha 

realizado a transgenitalização, é submetida ao ser revistada por um homem. Pior do que isso, 

de acordo com o constatado pelas pesquisadoras Gomes e Santos (2018), ao entrevistarem 

travestis privadas de liberdade no Distrito Federal, elas sequer tinham conhecimento sobre a 

possibilidade de seus/suas companheiros/as visitarem-nas na prisão.  

Observa-se a declaração do diretor de um Centro de Detenção Provisória, também do 

Distrito Federal, presente no artigo das autoras supracitadas:  
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Ela é normal, igual aos outros. Infelizmente, eu não tenho como... é porque, como 
ela seria, né? Seria uma mulher das minhas agentes que iriam revistar? As minhas 
agentes iriam sentir o mesmo processo inverso, né? Elas poderiam se recursar, elas 
poderiam se sentir constrangidas...nós ainda temos que evoluir muito sobre isso. É 
igual a situação do banheiro, né? A ideia é que tivesse um banheiro específico ou 
eles vão usar o mesmo banheiro que mulheres? E estando lá dentro, como seria esse 
contato? Sua mãe? Sua vó? Porque “nós” somos uma geração mais avançada, uma 
geração mais nova.  Mas minha vó, minha bisavó, minha mãe...não tem ainda essa 
capacidade ou não houve ainda essa evolução. 

Sobre o nome social, o ato administrativo determina que as providências de 

regularização do prenome social de registro civil devem ser tomadas, caso não tenham sido 

realizadas até o momento do ingresso da pessoa na SAP. Além disso, no instante de inclusão 

da pessoa travesti ou transexual nos estabelecimento prisionais, deve ser informado o seu 

direito ao tratamento nominal nos atos e procedimentos da pasta, sendo que a solicitação de 

uso de prenome social deverá ser requisitado pela presa no formulário de inclusão; a partir daí 

passará a ser utilizado no prontuário penitenciário e em todos os demais documentos oficiais 

gerados pela SAP. No entanto, o nome social é amplamente desrespeitado na prática.  

Veja-se a declaração do mesmo diretor, mencionado acima, constante na pesquisa de 

Gomes e Santos (2018):  

É o nome do registro. Nós ainda não temos condições de...porque aqui a gente lida 
com um público muito grande, muito reduzido de servidores e você 
seria...complicado, muitos vem com nomes falsos. Então, você ainda fazer...trazer o 
tratamento pelo nome social, né? Esse é o termo. A gente ainda não consegue.  

 De acordo com o já explorado neste trabalho, o crime, a transgressão e a agressividade 

são vistos como parte do universo masculino, o que faz com que as mulheres sejam 

duplamente punidas caso pratiquem algum delito, justamente por terem descumprido os 

papéis de gênero impostos a ela, além de serem invisíveis enquanto população carcerária, o 

que as torna ainda mais vulneráveis no cárcere.  

Partindo dessa lógica, é possível imaginar, também, a vulnerabilidade que sofrem as 

mulheres transexuais e travestis, especialmente se não tiverem realizado a cirurgia de 

transgenitalização. Remete-se a questão da interseccionalidade. Por conseguinte, uma mulher 

transexual/travesti presa sofre outras formas de opressão, que consistem nas mais variadas 

formas de preconceito, segregação e violência, se comparada com uma mulher cis no 

ambiente prisional. Serra (2019, p. 138) esclarece: 

Na prisão, travestis são submetidos a um processo de engendramento que as 
posiciona de forma muito peculiar no funcionamento social local. Não podem 
dividir copos, talheres, cigarros; assumem trabalhos considerados femininos, como 
lavar roupar e limpar barracos; e cabe a elas também o trabalho sexual, rigidamente 
disciplinado pelas facções e outras normas de controle social informal. A formação 
das identidades subalternas na prisão – monas, bichas, travestis e envolvidos – se dá 
mais como negação à masculinidade do crime do que para indicar práticas sexuais 
ou autodeterminações. 
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Veja-se que, por possuírem algumas características consideradas pertencentes à 

feminilidade, as tarefas identificadas como femininas, como limpar e lavar roupas, são 

atribuídas às travestis. Ora, não as reconhecem como mulheres no tocante aos direitos 

fundamentais, mas admitem que os papéis de gênero, tipicamente femininos, sejam 

reproduzidos em relação ao trabalho que devem desempenhar no cárcere. 

Além de toda a humilhação, constrangimento e violação de direitos fundamentais29, as 

travestis também são estupradas no ambiente prisional. Há, inclusive, diversos relatos nesse 

sentido, como o abaixo, disponível no site The Intercept (2019), que não parecem incomodar 

o Poder Público: 

Eu reagi ao estupro e introduziram no meu ânus um pedaço de cabo de vassoura 
com uma colher amarrada na ponta. Fiquei tão machucada, que foi preciso dois 
homens me segurarem, para que eu ficasse em pé, enquanto um dos presos me 
violentava, conta. Foi ele quem me transmitiu o HIV. 

 
 Diante de todo o exposto, vislumbra-se que o Estado não reconhece as transexuais, 

transgêneras e travestis enquanto mulheres, o que faz com que as submetam a condições que 

descaracterizam suas identidades. Não há qualquer medida de proteção frente à essa 

população, levando-as, assim, a humilhações, agressões e estupros, perpetradas, muitas vezes, 

pelos próprios agentes penitenciários.  

Não obstante, a única ação que parece ter sido adotada em uma quantidade ínfima das 

prisões brasileiras foi a existência de uma ala que abarca apenas LGBTQI+, o que, quase 

sempre, é ineficaz. Afinal, ainda mais segregadas, essas mulheres não têm qualquer direito 

fundamental assegurado, especialmente no que diz respeito ao direito à saúde.  

Ressalte-se a necessidade de haver um levantamento oficial, a partir do Departamento 

Penitenciário Nacional, assim como há para homens e mulheres, em relação à quantidade de 

pessoas LGBTQI+ privadas de liberdade no Brasil.   

Não é mais admissível que elas sejam tratadas como se não existissem no universo 

prisional. Por fim, é obrigatório reafirmar que o sistema penitenciário, contrariando 

todos os estudos relativos à identidade de gênero, apenas permite que uma mulher 

transexual cumpra pena em uma unidade prisional feminina, caso tenha realizado a 

cirurgia de mudança de sexo.  

 
29 É imperioso relembrar o caso de Verônica Bolina, travesti presa, que teve seu cabelo raspado, foi torturada e 
seu corpo restou desfigurado pelos socos, chutes e tapas que levou na unidade prisional, inclusive por agentes 
penitenciários, segundo o relato de testemunhas. Disponível em: http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2015/04/travesti-fica-desfigurada-apos-prisao-defensoria-diz-haver-indicio-de-tortura.html. Acesso 
em 10 jun. 2019. 
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Questiona-se: Por quanto tempo mais as mulheres trans, que não se 

submeteram à transgenitalização, continuarão sendo estupradas e violadas, além de 

terem suas identidades desrespeitadas, nas unidades prisionais masculinas?  

  
4.3.4. O aprisionamento de bebês: a pena transcende os corpos das condenadas 
 

A Constituição Federal, conforme já exposto, trata da proteção à maternidade e da 

infância como direitos sociais (artigo 6º, caput), além de estabelecer que é dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança “o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária” (artigo 227, caput), e de garantir que as presidiárias 

possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (artigo 5º, inciso L). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, tem como base o princípio da 

proteção integral e assegura a todas as crianças e adolescentes os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana (artigo 3º). Sendo assim, estabelece que tenham direito à vida e à 

saúde através da efetivação de políticas públicas que viabilizem o nascimento e o 

desenvolvimento saudável em condições dignas de existência (artigo 7º). No mais, 

salvaguarda a todas as mulheres “o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e 

de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à 

gravidez, ao parto, ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no 

âmbito do Sistema Único de Saúde” (artigo 8º, caput). Também é obrigação do poder público 

garantir às gestantes e às mulheres, com filho na primeira infância, privadas de liberdade, 

ambiente que cumpra o estabelecido nas normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de 

Saúde, “em articulação com o sistema de ensino competente”, visando, assim, ao 

desenvolvimento integral da criança, bem como de fornecer condições adequadas ao 

aleitamento materno (artigos 8º, §10 e 9º). Mormente, a Lei nº 8069/90 afirma que é direito da 

criança ser criada e educada no seio de sua família, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, além de proteger a convivência desta com a mãe ou o pai preso através de visitas 

periódicas (artigo 19, caput e §2º). É dever do Estado, ainda, asseverar o atendimento em 

creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade (artigo 54, inciso IV). 

As Regras de Bangkok, também já apresentadas, fixam determinações no que tange às 

mulheres gestantes, lactantes e aos filhos das presas. Em primeiro lugar, estipulam que nos 

estabelecimentos penitenciários femininos haja instalações especiais para as grávidas e para as 

que tenham dado à luz há pouco tempo. Outrossim, afirmam que devem ser adotadas medidas 

para que o parto ocorra em um hospital civil, desde que possível, bem como que, quando for 
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permitido às mães privadas de liberdade permanecerem com suas crianças, devem ser 

tomadas providências no sentido de organizar um inventário que abarque funcionários 

qualificados, onde os filhos das mulheres presas possam ficar quando não estiverem com suas 

genitoras. Além disso, impõem que as visitas realizadas por crianças devem acontecer em um 

ambiente propício e saudável e que permitam o contato direto entre mães e filhos (BRASIL, 

2016a). 

Devem, ainda, serem incentivadas visitas que possibilitem uma permanência 

prolongada dos descendentes. No mais, nos cárceres, devem ser fornecidos serviços e 

instalações para o cuidado das crianças no afã de permitir que as apenadas participem das 

atividades prisionais. As gestantes e lactantes também devem receber orientações sobre dieta 

e saúde por meio de um profissional qualificado, bem como ser fornecida alimentação 

adequada, um ambiente saudável e oportunidades regulares de exercícios físicos para 

gestantes, lactantes, bebês e crianças. Institui, também, que as presas não devem ser 

desestimuladas a amamentar seus filhos, salvo por motivos de saúde.  

 Destarte, as Regras em tela estipulam que as decisões no sentido de autorizar os filhos 

a permanecerem com suas mães devem ser fundamentadas com base no melhor interesse da 

criança, além de que as presas cujos filhos estejam na prisão devem passar o maior tempo 

possível com eles, além de jamais serem tratados como reclusos (BRASIL, 2016a). 

As crianças que viverem com as genitoras no cárcere devem ter acesso aos serviços 

permanentes de saúde e o ambiente no tocante à educação deve ser o mais próximo possível 

àquele fornecido fora das prisões. Ressalte-se que a decisão do momento de separação entre 

mãe e filho deve ser observada no caso concreto e com base no superior interesse da criança, 

bem como o momento da remoção do bebê da prisão deve ser conduzido com delicadeza e 

apenas quando alternativas de cuidado tenham sido observadas.  

Nessas circunstâncias, as crianças devem ser colocadas sob os cuidados de familiares 

ou parentes, mas, ainda assim, devem ser oferecidas às mulheres presas o máximo de 

oportunidade e condições para encontrarem-se com seus filhos (BRASIL, 2016a). 

É vedada a aplicação de sanções de isolamento ou segregação disciplinar às gestantes 

e às mulheres com filhos/as ou em período de amamentação, bem como sanções disciplinares 

para presas não devem incluir proibição de contato com a família, especialmente com 

crianças, e instrumentos de contenção jamais podem ser utilizados em mulheres em trabalho 

de parto, durante o parto e nem no período imediatamente posterior (BRASIL, 2016a). 

Em última análise, é estabelecido que, nos casos de mulheres gestantes e/ou com 

filhos dependentes, deve-se dar prioridade a penas não privativas de liberdade, sempre que 
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possível, sendo a pena de prisão considerada apenas quando o crime for grave ou violento ou 

a condenada representar ameaça contínua, velando, assim, pelo melhor interesse do/a filho/a 

ou filhos/as e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado (BRASIL, 2016a). 

Importante ressaltar que o Decreto nº 8.858 (BRASIL, 2016b), que regulamentou o 

disposto no artigo 119 da Lei de Execução Penal, proibiu, em seu artigo 3º, o uso de algemas 

em mulheres presas durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade 

prisional e a unidade hospitalar e, após o parto, durante o período em que se encontrar 

hospitalizada.  

Além disso, a Súmula Vinculante nº 11 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019, 

s.p.) estabelece que:  

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou 
de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do 
ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
 

A Lei nº 13.434/2017, da mesma forma, vedou o uso de algemas em mulheres 

grávidas durante os atos médico hospitalares pré-natais, durante o trabalho de parto e durante 

o período de puerpério imediato. 

A Lei nº 7.210/84, de acordo com o já apresentado, reafirma o direito ao 

acompanhamento médico da mulher, extensivo ao recém-nascido; estabelece que as 

penitenciárias femininas devem possuir berçário no afã de que as apenadas possam cuidar de 

seus filhos e amamentá-los, no mínimo, até seis meses de idade (artigos 14, §3º e 82, §2º), 

bem como que deve possuir seção para gestantes, parturientes e creche para atender crianças 

maiores de seis meses e menores de sete anos; são requisitos básicos nesses locais o 

atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas na legislação 

educacional e em unidades autônomas, e horário de funcionamento que garanta a melhor 

assistência à criança e à sua responsável.  

O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade do recolhimento da 

condenada sob regime aberto em residência particular quando se tratar de mulher com filho 

menor ou de pessoa com deficiência física ou mental ou gestante ou condenado maior de 70 

(setenta) anos ou acometido por doença grave. Em que pese a legislação ter sido específica 

em conceder tal benefício apenas às que cumprem pena em regime aberto, o Superior 

Tribunal de Justiça tem flexibilizado tal entendimento, permitindo que a substituição por 

prisão domiciliar também ocorra nos casos de regime semiaberto ou fechado por questões 

humanitárias e de acordo com as peculiaridades do caso concreto como, por exemplo, no caso 
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de doença grave (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2017). Com mais razão ainda, é 

necessária a concessão do benefício às mulheres gestantes e mães de filhos dependentes de 

seus cuidados, por todos os motivos expostos adiante (PANCIEIRI, 2017).  

Outrossim, o artigo 112, §3º, da Lei nº 13.769/2018, determina que, no caso de mulher 

gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos 

para a progressão de regime são: não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça à 

pessoa; não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; ser primária e ter bom 

comportamento carcerário; não ter integrado organização criminosa e ter cumprido, ao menos, 

1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior. 

Veja-se que toda a legislação, nacional e internacional, preocupa-se com a dignidade 

humana das mulheres nos presídios. Ocorre que as determinações legais estão muito longe de 

deixarem de serem utópicas. Na realidade, o que existe é uma violação sistêmica de direitos 

que não afeta somente a vida das condenadas, o que descumpre, inclusive, o princípio da 

pessoalidade da sanção penal, conforme será analisado a seguir.  

De acordo com o já exaustivamente abordado, as mulheres, devido ao papel social que 

lhes foi imposto em razão do gênero, são punidas, ainda mais, caso tenham praticado o crime 

e sejam mães. Além de serem vítimas de julgamentos morais pelos principais atores do 

sistema de justiça criminal, o que acarreta na violação de direitos como, por exemplo, o 

descumprimento da decisão do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641 (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2019), sofrem com a separação de seus filhos ao serem encarceradas 

e/ou padecem quando são obrigadas a darem à luz nas prisões em razão de todas as 

consequências irremediáveis que isso traz. 

Veja-se o gráfico abaixo elaborado pelo INFOPEN (BRASIL, 2017) sobre o número 

de mulheres gestantes e lactantes privadas de liberdade no Brasil. Havia, em 2016, 536 

(quinhentas e trinta e seis) grávidas e 350 (trezentas e cinquenta) lactantes presas, ao passo 

que existiam somente 269 (duzentas e sessenta e nove) gestantes em unidades que possuíam 

celas adequadas. Ou seja, quase a metade das grávidas tinham seus direitos violados nesse 

aspecto. No entanto, a pesquisa não informou quais foram os critérios utilizados para definir 

se um local é adequado ou não para gestantes, o que pode interferir, e muito, nos resultados 

obtidos.  
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Tabela 4: Mulheres gestantes e lactantes privadas de liberdade, por unidade da 

Federação. 

 

 
Fonte: INFOPEN, 2016. 

 
Ressalte-se que o levantamento foi elaborado em 2016. Certamente, houve um 

aumento no número de mulheres grávidas e/ou lactantes encarceradas, haja vista a taxa de 

crescimento de aprisionamento exorbitante que ocorreu nos últimos anos (DEPEN, 2018).  

Em relação às penitenciárias, mistas ou exclusivamente femininas, que possuem 

berçário e/ou centro de referência materno infantil, isto é, espaços destinados a bebês com até 

dois anos de idade, o INFOPEN (BRASIL, 2017) constatou que apenas 14% (catorze por 

cento) das unidades prisionais existentes no Brasil contam com tal seção, sendo capazes de 

atender o total de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) crianças. 
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Tabela 5: Estabelecimentos penais que têm berçário. 

 
Fonte: INFOPEN, 2016. 

 
No que tange às creches, apenas 3% (três por cento) das unidades prisionais do país 

afirmaram possuir tal local, conseguindo atender o total de até 72 (setenta e duas) crianças 

acima de dois anos de idade. 

Considerando que 75% (setenta e cinco por cento) das presas possuem filhos e o 

baixíssimo número de vagas em creches nas unidades prisionais disponíveis, é clara a 

violação dos direitos inerentes a essas mulheres e às suas crianças, contrariando todo o 

disposto no ordenamento jurídico. 



133 
 

 
Tabela 6: Estabelecimentos penais que têm creche, por Unidade da Federação. 

Fonte: INFOPEN, 2016. 

Ainda que a legislação tenha tido boa intenção ao fixar que as mães devem 

permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação (isto é, no mínimo, por seis 

meses a partir do nascimento) e que as prisões devem conter creches para atender as crianças 

filhas das presas, sabe-se que o cárcere não é o local adequado para ninguém, muito menos 

para quem está em desenvolvimento, mas, segundo Queiroz (2018, p. 116): 

Viver os primeiros meses de vida numa prisão certamente não é o ideal, mas é 
menos maléfico do que ser separado da mãe ao nascer. O dilema foi considerado por 
muitos especialistas. Ao final, psicólogos, pediatras e assistentes sociais concluíram 
que era melhor nascer preso do que nascer sem mãe.  
 

Na verdade, tais medidas são paliativas e não refletem a realidade do sistema prisional 

brasileiro. O ordenamento jurídico, ao prever a presença de crianças nos cárceres, partiu do 



134 
 

pressuposto de que as demais normas, como as de salubridade, por exemplo, estabelecidas na 

legislação são seguidas na prática, o que, infelizmente, está muito longe de se efetivar 

(BRASIL, 2018). Assim, em qualquer caso, mesmo quando as unidades prisionais atendem à 

determinação no sentido de conter berçários e creches, há grave violação de direitos 

fundamentais de indivíduos que são punidos sem sequer terem praticado qualquer crime. Pior 

do que isso, são castigados justamente por serem filhos de condenadas. Ou seja, o princípio da 

pessoalidade da pena é exaustivamente descumprido. Na prática, a pena transcende os corpos 

das mulheres e atinge, em especial, quem deveria ser protegido por toda a sociedade e pelo 

Poder Público.  

Como é possível que se defenda que crianças devam permanecer em locais insalubres, 

desumanos, sem convivência comunitária, sem qualquer assistência médica hospitalar, sem 

ventilação, frios, no meio de grades, ratos, baratas, fezes e toda a tensão que a prisão, por si 

só, abarca? Há o que se falar em proteção integral e desenvolvimento sadio nessas 

circunstâncias? Indubitavelmente, não.  

Tampouco há atendimento adequado no momento do pré-natal, perinatal e pós-natal, 

alimentação suficiente ou ambiente saudável que atenda às normas sanitárias e assistenciais 

do Sistema Único de Saúde (LEAL et al, 2016). Não é necessário ser especialista em cárcere 

para saber que nada disso existe na prática. O que há é um enorme descaso e abandono das 

grávidas (que, conforme já exposto, são duplamente punidas por serem mães e “criminosas”) 

e de sua prole. Na grande maioria das vezes, contrariando as disposições legais apresentadas 

acima, as gestantes dão à luz em suas próprias celas, longe de qualquer hospital civil e de 

assistência médica efetiva à mulher e ao bebê (BOITEAUX; MAGNO; BENEVIDES, 2018). 

Essas circunstâncias estão presentes nos relatos trazidos por Queiroz (2018, p.89) 

como o que segue: “[...] Falam das grávidas que viveram as angústias do parto em celas 

úmidas e depois viram seus bebês nascerem presos porque ninguém se importou de levá-las a 

um hospital para dar à luz”. Não há qualquer humanidade. As puérperas e seus filhos são 

abandonados à própria sorte como se a pena servisse exclusivamente para causar sofrimento, 

ainda que isso comprometa a vida de quem está sob a tutela do Estado.  

Em que pese as determinações da Lei de Execução Penal no sentido de que é direito da 

apenada de amamentar seus bebês, ao menos, até os seis meses de idade, as Regras de 

Bangkok estipulam que as presas não devem ser desestimuladas a amamentar seus filhos, 

exceto por motivos de saúde. Contudo, o prazo mínimo, na prática, é utilizado como prazo 

limite. Segundo a Organização Mundial de Saúde (NAÇÕES UNIDAS, 2018ANO), o leite 

materno é o melhor alimento para os recém nascidos e para as crianças até dois anos, já que 
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reduz as chances dos bebês de terem doenças como diarreia, infecções  respiratórias, 

hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade, além de fortalecer os vínculos entre mãe e 

filho. Importante ressaltar que o governo brasileiro, em 2018, lançou a campanha 

“Amamentação é a base da vida” (BRASIL, 2018) no afã de reforçar a importância do leite 

materno, mas, ao que parece, tal preocupação não incluiu as mulheres presas e seus bebês, o 

que, mais uma vez, demonstra que a condenação criminal à pena de prisão não restringe 

somente a liberdade, mas sim abarca uma série de violações de direitos, inclusive, de quem 

não cometeu delito algum, prejudicando, por conseguinte, o direito à saúde e ao 

desenvolvimento sadio. Em suma, o cárcere inviabiliza que as mães exerçam, de fato, o 

cuidado de seus filhos. O Estado é quem define quando elas devem deixar de amamentar 

sua prole, como se ter sido condenada criminalmente também retirasse o direito de decidir o 

que é melhor para suas crianças e o de ser mãe.  

Também é utópico acreditar que os filhos que vivem no cárcere com suas genitoras 

têm acesso constante aos serviços de saúde e de educação nas mesmas condições fornecidas 

às crianças fora das prisões, conforme determinam as Regras de Bangkok. Sequer há serviços 

efetivos nesse sentido. Quem dirá em condições parecidas com as existentes no mundo além 

das grades. Até porque os serviços públicos em geral são precários, ainda que fora do cárcere, 

mas, ainda assim, para quem tem todos os seus direitos constantemente violados, o mínimo é 

muito. Nesse cenário, a solução mais razoável, considerando a era de recrudescimento penal 

em que se vive, seria atender ao princípio da incompletude institucional, previsto no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, e, por conseguinte, permitir que tais crianças frequentassem 

creches/escolas e fossem atendidas por serviços médicos hospitalares fora do sistema 

prisional, o que possibilitaria o convívio comunitário e a não permanência em tempo integral 

dentro das mazelas das penitenciárias, como se reclusas fossem.  

Outro momento que assola as mulheres presas é o da separação de seus filhos, isto é, 

quando chega o momento em que o Estado decide que elas não são mais essenciais à sua 

prole, retirando seus bebês do seus convívios, o que gera impactos por toda a vida, já que, não 

raras vezes, as genitoras só terão algum contato com seus filhos anos depois, não podendo, 

com isso, participarem do desenvolvimento de suas crianças, não conhecendo suas 

personalidades, seus gostos, seus defeitos, acompanhando seus crescimentos, e rompendo, por 

conseguinte, qualquer vínculo antes existente. Segundo Varella (2017, p.45): 

A separação dos filhos é um martírio à parte. Privado da liberdade, resta ao homem 
o consolo de que a mãe de seus filhos cuidará deles. Poderão lhes faltar recursos 
materiais, mas não serão abandonados. A mulher, ao contrário, sabe que é 
insubstituível e que a perda do convívio com as crianças, ainda que temporária, será 
irreparável, porque se ressentirão da ausência de cuidados maternos, serão 
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maltratadas por familiares e estranhos, poderão enveredar pelo caminho das drogas e 
do crime, e ela não os verá crescer, a dor mais pungente. Mães de muitos filhos, 
como é o caso da maioria, são forçadas a aceitar a solução de vê-los espalhados por 
casas de parentes ou vizinhos e, na falta de ambos, em instituições públicas sob a 
responsabilidade do Conselho Tutelar, condições em que podem passar anos sem vê-
los ou até perdê-los para sempre. 
 

Pior do que isso, em diversos casos, as crianças são acolhidas institucionalmente e, 

posteriormente, adotadas por decisão da Vara da Infância e da Juventude, - descumprindo, 

assim, o estabelecido nos artigos 1635 e 1638 do Código Civil, que determinam que o 

exercício do poder familiar do pai ou da mãe é suspenso quando forem condenados em 

definitivo pela prática de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão, isto é, a condenação 

criminal, por si só, não acarreta a destituição do poder familiar, mas tão somente a suspensão 

deste-, o que faz com que a genitora, mesmo em liberdade, não tenha mais qualquer notícia 

sobre seu filho.  

O sentimento de perda é insuperável. Não há castigo maior para uma mãe que esse. 

Nota-se como a pena privativa de liberdade é ainda mais impactante na vida das mulheres, já 

que, de certa forma, também causam dor e sofrimento aos filhos das condenadas por serem 

obrigados a afastarem-se delas. Queiroz (2018, p. 22) transcreveu, com riqueza de detalhes, a 

realidade de uma presa sob regime semiaberto durante uma saída temporária: 

[...] Depois de quase seis anos, era a primeira vez que Safira podia fazer o café da 
manhã dos dois filhos – um de seus desejos imediatos na sua primeira saída do 
presídio no regime semiaberto. Colocou os copos na mesa, sorridente. Um dos 
meninos olhos aquilo com estranheza. –Mas você não sabe, mãe, que a gente não 
toma café, só toma Toddy? A frase caiu sobre ela com o peso dos anos perdidos. Em 
sete anos de prisão, chegara a ficar três sem vê-los. Perdeu o primeiro dia de aula, a 
primeira vez que andaram de bicicleta. O mais velho, de 13 anos, já tinha até uma 
namorada.  
 

No diálogo acima, é notório o efeito do aprisionamento no vínculo materno. Ainda que 

a mulher fique presa por pouco tempo, um dia ausente na vida de uma criança é uma 

eternidade, o suficiente para nunca mais ser recuperado.  

No mesmo sentido, Diniz (2016, p.111) relata: “O dia da despedida é triste, o seguinte 

é miserável: não há deserto maior que o primeiro dia sem o filho. Quem parte não é só a 

criança de berço: junto se vai o sentido da sobrevivência de uma mulher parida na prisão.”.  

Varella indica que a esperança em recuperarem e reencontrarem, um dia, seus filhos 

fazem com que as presas mantenham-se firmes e, inclusive, evita que cometam suicídio. Em 

outras palavras, a única razão para quererem estar vivas, diante de tantos suplícios, é o fato de 

serem mães.  
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Apesar das proibições já fixadas neste trabalho sobre o uso de meios de contenção em 

mulheres grávidas, os relatos30 demonstram que também há violações nesse sentido. Veja-se a 

entrevista realizada, em 2014, pelo ITTC (DIP, 2019, s.p.), com uma egressa do sistema 

prisional: 

Eu tive dois filhos dentro do sistema penitenciário. O primeiro, algemado pelos pés 
e pelas mãos [...] Tomei banho gelado os nove meses de gravidez. Quando minha 
bolsa estourou, fiquei umas quatro horas esperando a viatura. Fui de bonde 
(camburão) pro hospital, sentada lá atrás na lata, sozinha e algemada. Tive meu filho 
algemada, não podia me mexer. Fui tratada igual cachorro pelo médico. De lá fui pra 
unidade do Butantã com meu filho, achando que iria amamentar os seis meses, mas 
tinham reduzido pra três. Lembro que encostei a cabeça na grade e vi os pés da 
minha mãe e os da minha filha por debaixo da porta e pensei “é agora”. Pedi, 
implorei pra não levarem. Quando entreguei, nem olhei pra trás. Fiquei todo o 
período sem ver meus filhos porque era muito sofrido pra todo mundo. Nem 
perguntava se ele já estava andando, se tinha dentinho… Até hoje meu filho não é 
meu, é da minha mãe, a gente não conseguiu criar esse vínculo. [...] Mas o 
tratamento recebido por Clarice depois do parto não melhorou. [...]Passei 15 dias 
fechada com meu bebê em um quarto muito pequeno, sem escovar o dente, lavar o 
cabelo, pentear, porque só me deram um pedaço de sabão [...]. Para vestir, uma 
calcinha descartável e o avental sempre sujo porque eles dão aquele aberto e eu tinha 
vergonha de ficar pelada na frente dos policiais (que vigiavam o quarto). Daí quando 
me traziam um limpo, colocava na frente e deixava o sujo atrás. Eu não reclamava 
porque sabia que ia ouvir: ‘Não tá feliz? Entrega o filho pra sua mãe ou manda pro 
abrigo e volta pra onde você tava’ porque é isso que a gente ouve 24 horas por dia. 

Como é possível que se defenda o uso de algemas em mulheres durante o trabalho de 

parto? Quem, em sã consciência, acredita que uma gestante, nessas circunstâncias, represente 

um perigo a quem quer que seja e/ou tenha forças para fugir? O modo como o sistema 

prisional desconstitui qualquer humanidade dos indivíduos é cruel. Nem mesmo as agentes 

penitenciárias, mulheres, que conhecem – ou, ao menos, têm noção – da dor, da sensibilidade 

e da importância do momento do parto na vida das mães possuem qualquer empatia nesse 

sentido. Pelo contrário, acreditam que a criança, que sequer chegou ao mundo, também deve 

sofrer apenas e tão somente por ser descendente de quem foi condenada criminalmente. 

Outros relatos, como o disposto acima, afirmam que nem mesmo os profissionais da saúde, 

que deveriam seguir condutas éticas, tratam as privadas de liberdade com respeito, 

responsabilidade e dignidade.  

O DIP (2019) também entrevistou uma terapeuta ocupacional, que trabalhou em uma 

unidade prisional hospitalar, que apontou outros problemas nesse cenário. 

Elas não recebiam nem um brinquedo para os bebês nem roupas suficientes. Muitos 
tinham algum tipo de atraso no desenvolvimento pelo simples fato de não terem 
estímulo, nada para pegar, morder. O mais grave, porém, é a separação brutal de 
mães e bebês. Imagine que esse bebê acorda e dorme olhando para essa mãe por seis 
meses. De repente isso acaba. Do ponto de vista do desenvolvimento dele e da 
constituição enquanto sujeito a gente não pode prever o que vai acontecer. 

 
30 É preciso ponderar, no entanto, que alguns relatos podem ser anteriores às previsões legais/jurisprudenciais 
que proíbem a utilização de meios de contenção em mulheres grávidas. 
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Quem poderia imaginar que a ausência de um brinquedo/mordedor comprometeria o 

desenvolvimento de uma criança? Se a falta de um simples objeto – que, aos leigos, parece 

tão banal – pode causar impactos tão prejudiciais à saúde do bebê, imagina viver os primeiros 

meses de vida atrás das grades o que é capaz de acarretar. De fato, o encarceramento de 

crianças gera impactos impensáveis. 

A pesquisa “Mulheres e crianças encarceradas: um estudo jurídico social sobre a 

experiência da maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro” (BOITEUX, 

FERNANDES e PANCIERI , 2019), realizada por Luciana Boiteux, Maíra Fernandes, Aline 

Pancieri e Luciana Chernicharo, constatou que 61% (sessenta e um por cento) das mulheres 

entrevistadas afirmaram que seriam as avós quem cuidariam dos seus filhos após a retirada 

deles do sistema prisional, embora a maioria tenha dito que os pais das crianças sabiam da 

gravidez. Também foi detectado o enorme número de queixas acerca do uso indevido de 

algemas, inclusive no momento do parto, bem como a demora e desconfiança nos 

atendimentos médicos quando solicitados. Mormente, expressões como “barriga de 

lombriga”, “mocreia”, “mentirosa”, “presa não tem direito” foram narradas pelas presas.  

Outrossim, a pesquisa “Dar à Luz na Sombra: condições atuais e possibilidades futuras 

para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão” (BRASIL, 2015), 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), concluiu que a maioria das 

presas entrevistadas afirmou priorizar a amamentação, ainda que, para isso, fosse necessário 

que se deslocassem para unidades prisionais mais distantes das cidades de seus familiares, 

além de terem pontuado a dificuldade, já mencionada, em separarem-se das crianças após o 

período de amamentação, que, em São Paulo, consiste no período de seis meses. 

Como solução, as presas acreditam que a melhor opção para garantir o direito à 

amamentação seria a substituição da pena privativa de liberdade ou da preventiva em prisão 

domiciliar. Em relação às creches nas unidades prisionais, as mulheres entenderam que “não é 

certo um filho na cadeia por causa da mãe”, “criança dentro da cadeia não dá certo”, o que 

demonstra que são contra a construção desses espaços dentro do cárcere. 

À vista disso, as pesquisadoras observaram que modelos de creches externas devem 

ser pensados, possibilitando, inclusive, que as mães visitem as crianças e vice-versa. As 

genitoras também ressaltaram o impacto da separação dos seus filhos e que a maioria das 

crianças está sob a guarda das avós maternas (o que as pesquisadoras denominam de 

“feminilização da guarda” (IPEA, 2015, p. 42), reafirmando a construção do gênero, pois as 

ideias de cuidado e zelo recaem sobre as mulheres), da mesma forma que o constatado na 
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pesquisa “Mulheres e crianças encarceradas”, sendo que muitas das presas não encontram 

seus filhos há meses.  

As responsáveis pelo levantamento, para realizarem o trabalho em tela, visitaram 

diversas unidades prisionais femininas com intuito de analisar o exercício da maternidade por 

mulheres privadas de liberdade no país. A primeira delas foi a Cadeia Pública de Franca. As 

visitas, nessa unidade prisional, acontecem às sextas-feiras, o que enseja em reclamações dos 

familiares, já que, por acontecer em dia útil, faz com que as crianças, para visitarem suas 

mães, precisem faltar na escola e os adultos em seus trabalhos, tornando, muitas vezes, as 

visitas inviáveis. No mais, não há espaço adequado dentro do presídio para que “as famílias 

possam almoçar, conversar, e nem para que as crianças possam brincar e ficar junto de suas 

mães. As reclusas e suas famílias almoçam dentro das celas, algumas no pátio. O desconforto 

é geral”.  

Em Minas Gerais, no Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade 

(CRGPL), as condições prisionais parecem ser um pouco melhores, uma vez que, segundo as 

pesquisadoras, “a impressão que se tem ao adentrar o espaço é a de que não se trata de um 

ambiente prisional comum, eis que os quartos não possuem grades, as paredes são decoradas 

com desenhos infantis e os alojamentos são relativamente grandes”.Outra questão observada 

foi que a maternidade também é vigiada e deve seguir as regras impostas pelo Poder Público. 

No Estado, é permitido que a mãe permaneça com seu bebê pelo período de um ano. Contudo, 

ainda que tal fato devesse ser um direito, muitas vezes, é utilizado como um martírio para a 

mulher. Veja-se um dos relatos de uma das presas entrevistadas: “o juiz obrigou a mãe a ficar 

com o bebê um ano para amamentar, ela queria dar a guarda”. Ou seja, não há 

autodeterminação dessas mulheres ao exercerem seus direitos de serem mães. Ressalte-se que 

um dos pontos positivos de tal unidade é o fato de que há cuidadoras para que as mães possam 

trabalhar e/ou estudar, o que evita que as mulheres dediquem-se exclusivamente aos seus 

filhos.  

No Paraná, a Penitenciária Feminina possui uma creche pré-escolar “Cantinho Feliz”. 

As mulheres que têm seus filhos consigo durante o cumprimento de pena não disputam postos 

de trabalho, já que são limitadas às vagas na creche, o que as impede de conseguirem posições 

com uma melhor remuneração. A cadeia também dispõe de uma ala separada para grávidas e 

mães de crianças de até seis meses (galeria A). No entanto, segundo as pesquisadoras, a 

“galeria ocupa um espaço bem estreito (uma espécie de corredor com quartos), composto por 

sete celas com duas camas cada, um banheiro de uso geral e uma lavanderia. As condições de 

infraestrutura e higiene são completamente insalubres, sendo um lugar inapropriado ao 
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período de gestação ou amamentação”. Nota-se que tal constatação, por si só, confirma o 

disposto por esta subscritora ao afirmar que os dados fornecidos pelo INFOPEN a respeito da 

existência de espaço adequado para essas mulheres, sem critérios objetivos fixados, pode 

interferir no resultado obtido. Afinal, certamente a Penitenciária Feminina do Paraná 

respondeu possuir tal espaço, mas, na prática, a realidade é outra.  

Destarte, as presas da galeria “A” relataram, no momento da entrevista, que elas não 

saíam, para o banho de sol há mais de quinze dias, em razão de um surto de catapora ocorrido 

na creche. Ainda diante das condições desumanas, as apenadas afirmaram preferir dormir na 

referida galeria, uma vez que podem passar o tempo todo com seus filhos. A partir dos seis 

meses, os bebês passam a dormir na creche sob os cuidados de agentes penitenciárias.  

Ressalte-se que as mulheres lactantes que forem presas, isto é, que não deram à luz no sistema 

carcerário, não podem levar seus filhos consigo. Um dos aspectos positivos constatado foi que 

há, para as crianças, atendimento médico, pedagógico e alimentação supervisionada e 

adequada.  

Na Bahia, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, as grávidas e genitoras ficam 

com seus bebês em uma galeria no segundo piso da prisão. Cada mãe fica em uma cela com 

seu filho. O local, de acordo com as pesquisadoras, é precário, inadequado para gestantes e 

bebês, úmido, pouco arejado, barulhento, mas possuía um chuveiro, uma banheira e era bem 

cuidado pelas próprias presas. Também na Bahia, o Centro Nova Semente (CNS), cuidado por 

duas religiosas, abarca filhos de mães e/ou pais encarcerados a partir dos seis meses de idade 

e as fundadoras possuem a guarda das crianças. Uma questão digna de menção é que a creche 

realiza eventos, apresentações artísticas, que contam, geralmente, com convidados de fora do 

Centro, o que contribui para ampliar a vivência social, além de permitir o contato constante 

entre os filhos e os pais/mães presos e que as crianças saiam do CNS para passear ou viajar, 

uma vez que podem ser apadrinhadas por famílias interessadas, frequentam escola e não 

correm o risco de serem adotadas.  

No Ceará, no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa (IPF), após 

a mulher ter o bebê, ela é encaminhada à creche Irmã Marte, onde passa o dia e a noite toda 

com seu filho durante o período de um ano. Após, as crianças que não podem ficar sob os 

cuidados de algum familiar, são levadas ao abrigo “Tia Joana” em Fortaleza. Ressalte-se que 

os filhos de mulheres presas abrigados na instituição também realizam visitas às suas mães 

nas unidades prisionais. A creche em tela fica no mesmo terreno do IPF, mas contém uma 

entrada separada da penitenciária. Não há boas condições de salubridade e tampouco há 

berços para os bebês. As presidiárias também reclamaram das imposições do Estado no que 



141 
 

tange à disciplina da maternidade, já que, por exemplo, não podem dar mingau para as 

crianças que ainda não completaram seis meses, sob pena de ter que entregar seu filho à 

direção.  

No Rio de Janeiro, na Penitenciária Talavera Bruce (TB), a seção das gestantes, 

segundo as pesquisadoras, era toda cinza, fria, suja e possuía apenas beliches. A maioria das 

entrevistadas defendeu que é necessário que se aumente o tempo de convivência entre mãe e 

filho. A Unidade Materno Infantil (UMI), localizada na mesma área da Penitenciária TB, é a 

primeira creche penitenciária do Brasil. Lá, as presas ficam soltas durante o dia em um terreno 

com pátio e área verde. Um dos pontos positivos avaliados é que, na UMI, são tiradas fotos 

dos bebês uma vez por mês no afã de registrar o seu desenvolvimento. Observa-se que, no 

Estado, a determinação de quanto tempo a criança permanecerá com sua genitora é judicial, o 

que, ao menos em tese, parece ser benéfico, já que se presume que é avaliado as 

especificidades do caso concreto. 

Em São Paulo, na Penitenciária Feminina Dra. Marina Marigo Cardoso de Oliveira, as 

grávidas ficam junto com as demais mulheres, contudo, em uma ala especial, mais próxima da 

área da saúde. As puérperas, por sua vez, com recém-nascidos até os seis meses de idade 

ficam na “Casa Mãe”, ou seja, um local apertado no segundo andar. De acordo com o 

constatado, o espaço possui pequenos quartos individuais, tapete emborrachado, televisão, 

fraldas, leites NAN, produtos de higiene, camas e iluminação razoável. Passados os seis 

meses, a mãe deve indicar à assistente social um familiar que ficará responsável pelos 

cuidados da criança. Caso não indique, a criança, por determinação judicial, é acolhida 

institucionalmente. Veja-se o relato de uma das presas entrevistadas: 

Lucineia [...] critica não ter sido ouvida no processo e não ter podido falar que ela 
não quer o abrigamento da sua filha, já que teria com quem deixá-la. Ao ser 
perguntada se ela esteve perante algum juiz, ela menciona que na audiência criminal 
“eu fui ouvida mas não tive oportunidade de falar”, “é um direito meu ver o que ela 
(assistente social) está escrevendo pro juiz”, “eu não assinei papel algum”. Logo, 
junto à filha de seis meses e uns dias, Lucineia espera a chegada do oficial de justiça 
e vive antecipadamente o drama da separação: “não tem nada para fazer, de repente 
o oficial leva como se fosse filho de cadeia”. Uma das dores de Lucineia é não saber 
ou conhecer o destino da filha: “devia ter ciência para onde minha filha está indo, ir 
visitar antes”, “pra mim eles vão estar levando um pedaço de mim e não sei pra onde 
vai”. Mas ela disse que vai descobrir, e que, assim que sair, vai ao abrigo para pegar 
a filha, nem que tenha que “acampar na porta e ir na Rede Record, Rede Globo”. No 
dia da nossa visita, Lucineia já tinha a mala com as coisas da filha toda arrumada, na 
qual colocou uma cartinha direcionada às cuidadoras do abrigo, onde narra um 
pouco os hábitos e a personalidade do bebê, com a esperança que a filha receba um 
tratamento individualizado no abrigo e que as cuidadoras compreendam seu choro 
pela “saudade que ela pode sentir da mãe”. 
  

Além da aflição da separação, as mulheres encarceradas sequer são ouvidas no que 

tange ao destino dos seus próprios filhos e tampouco tem conhecimento do que o Estado 
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decidiu nesse sentido. Sentem-se desamparadas, desesperadas, sem a segurança de que suas 

crianças ficarão bem e, por óbvio, nada podem fazer, já que necessitam, antes de tudo, 

aguardar a tão esperada liberdade. 

Outrossim, a preocupação da Casa Mãe, mencionada acima, limita-se exclusivamente 

ao bebê, uma vez que as mães, apesar de estarem em semiliberdade, não podem ter contato 

com outras áreas da penitenciária e tampouco participarem de cursos ou cultos religiosos. 

Houve relatos, inclusive, no sentido de que estar em tal local configuraria um castigo, um 

“seguro infantil”, uma vez que a direção buscava, aparentemente, salvaguardar as crianças do 

risco de algum contágio e aprisionando, ainda mais, as genitoras. De acordo com as 

pesquisadoras, “a associação do espaço materno com a ala castigo tem ainda outros sentidos: 

ambas estão duplamente presas. [...] a condição materna é um incremento da punição para a 

mulher presa, que mesmo em semiliberdade, fica confinada aos pequenos espaços materno-

infantis”. Em outras palavras, nota-se como as mães, quando são de fato permitidas a ficarem 

com seus filhos no cárcere, têm suas existências resumidas a condição de maternagem. Ou 

seja, nada além de cuidar dos bebês (e, claro, sempre vigiadas nesse sentido) lhes cabem 

fazer, o que é denominado, por Bruna Angotti e Ana Gabriela Mendes Braga de 

hipermaternidade (BRAGA e ANGOTTI, 2015). 

 Ainda mais impactante é o momento da separação entre mães e filhos, que, na prática, 

é feita sem nenhum cuidado, adaptação ou período de convivência, ocasionando uma bruta 

ruptura no vínculo materno. Isto é, a mãe que vivia vinte e quatro horas por dia para cuidar do 

seu bebê passa a não ter nenhum contato com ele, o que caracteriza, segundo as autoras 

supracitadas, a hipomaternidade.  

A pesquisa “Saúde Materno Infantil nas Prisões” (LEAL et al., 2016), realizada entre 

agosto de 2012 e janeiro de 2014, analisou os dados no tocante à saúde das mulheres 

encarceradas em unidades prisionais femininas que atendiam mães vivendo com seus filhos 

em diversos locais do Brasil. Apenas genitoras de filhos menores de um ano e que deram à luz 

após serem detidas participaram do levantamento. Em relação ao perfil das mulheres, 67% 

(sessenta e sete por cento) das entrevistadas tinham entre 20 (vinte) e 29 (vinte e nove) anos 

de idade, 57% (cinquenta e sete por cento) eram pardas, 13% (treze por cento) eram pretas, 

48% (quarenta e oito por cento) não completaram o ensino fundamental, 5% (cinco por cento) 

nunca foram à escola, 56% (cinquenta e seis por cento) das mães afirmaram ser solteiras, 

sendo um terço delas a chefe da família. Outrossim, 20% (vinte por cento) estavam no 

presídio há menos de seis meses e 44% (quarenta e quatro por cento) estavam encarceradas 

entre seis meses e um ano. No mais, 57% (cinquenta e sete por cento) afirmaram ser a sua 
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primeira detenção, ao passo que 20% (vinte por cento) asseguraram ser reincidentes por três 

ou mais vezes.  No que tange à reprodução, mais de um terço das entrevistadas tiveram quatro 

ou mais gestações e 20% (vinte por cento) tinham cinco filhos ou mais. Em média, 8% (oito 

por cento) já havia tido outro filho durante encarceramento anterior. Além disso, quase 90% 

(noventa por cento) das presas já estavam grávidas no momento da prisão, sendo que apenas 

37% (trinta e sete por cento) delas queria, de fato, engravidar.  

Tabela 7: Características sociodemográficas de 241 mães de menores de um ano 
encarceradas em unidades prisionais das capitais e regiões metropolitanas do Brasil. 

 Nº % 
IDADE   
18 e 19 12 5 
20 a 24 97 40,2 
25 a 29 65 27 
30 a 34 54 22,4 

35 e mais 13 5,4 
COR DA PELE   

Branca 68 28,3 
Parda 137 57,1 
Preta 31 12,9 

Amarela  3 1,2 
Indígena 2 0,8 

ESCOLARIDADE    
Sem instrução 12 5 

1 a 4 anos de estudo 34 14,2 
5 a 7 anos de estudo 82 34,2 

8 ou mais anos de estudo 112 47,6 
SITUAÇÃO CONJUGAL   

Com companheiro 104 44,4 
Sem companheiro 134 55,6 

CHEFE DA FAMÍLIA   
A própria 73 30,3 

Companheiro 59 24,5 
Mãe 56 23,2 

Outros 56 22 
NÚMERO DE VEZES QUE 

FOI PRESA 
  

1ª vez 137 56,8 
2ª vez 56 23,2 

3ª vez ou mais 48 19,9 
TEMPO DE PRISÃO 

ATUAL 
  

Até 3 meses 11 4,6 
3 a 6 meses 37 15,4 

6 a 12 meses 106 44 
12 a 24 meses 65 27 

24 meses ou mais 22 9,1 
Fonte: elaboração própria com base nos dados apresentados por Leal et al., 2016. 
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Tabela 8: Características obstétricas, comportamentais e atenção ao pré-natal de 241 mães 
encarceradas em unidades prisionais das capitais e regiões metropolitanas do Brasil 

 Nº % 
NÚMERO DE GESTAÇÕES 

ANTERIORES 
  

0 a 1 gestação 74 31 
2 a 3 gestações 87 36,4 

4 ou mais gestações 78 32,8 
NÚMERO DE FILHOS   

1 41 17,2 
2 a 4 148 61,0 

5 ou mais 50 20,9 
HISTÓRIA DE 

NASCIMENTO DURANTE 
ENCARCERAMENTO 

ANTERIOR 

  

Sim 13 7,5 
Não 161 92,5 

DESEJO DE ENGRAVIDAR   
Sim 89 36,9 

Não neste momento 33 13,7 
Não 119 49,4 

SATISFAÇÃO COM A 
GRAVIDEZ ATUAL 

  

Satisfeita 141 58,5 
Mais ou menos satisfeita 55 22,8 

Insatisfeita 45 18,7 
REALIZAÇÃO DE AO 

MENOS UMA CONSULTA 
DE PRÉ NATAL 

  

Sim 225 93,4 
Não 16 6,6 

ADEQUAÇÃO DO PRÉ 
NATAL 

  

Inadequado  80 36,2 
Parcialmente adequado  63 28,5 

Adequado 61 27,6 
Mais que adequado 17 7,7 

RECEBEU O CARTÃO PRÉ 
NATAL 

186 77,5 

Fonte: elaboração própria com base nos dados apresentados por Leal et al., 2016. 

Em relação aos serviços de saúde no cárcere, 93% (noventa e três por cento) tiveram 

acesso ao exame pré-natal. Contudo, somente 32% (trinta e dois por cento) afirmaram ter tido 

a atenção adequada. Mormente, 77% (setenta e sete por cento) disseram ter recebido o cartão 

de pré-natal. Mais de 60% (sessenta por cento) das entrevistadas alegaram ter sido atendidas 

em até trinta minutos após o início do trabalho de parto, enquanto 8% (oito por cento) 

relataram ter esperado mais de cinco horas para ter atendimento. No que tange ao meio de 
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transporte ao hospital, 61% (sessenta e um por cento) foram de ambulância e 36% (trinta e 

seis por cento) foram levadas por viatura policial. Durante o período gestacional, quase 40% 

(quarenta por cento) não receberam visitas de familiares ou amigos e apenas 10% (dez por 

cento) das mulheres disseram que o início do trabalho de parto foi informado aos seus 

familiares. Mormente, somente 3% (três por cento) das entrevistadas declararam que puderam 

escolher o acompanhamento no momento do parto e 11% (onze por cento) relataram ter 

recebido visitas de familiares no hospital. Ressalte-se que 16% (dezesseis por cento) das 

puérperas afirmaram ter sofrido maus tratos ou violência na maternidade pelos próprios 

profissionais de saúde e 14% (catorze por cento) pelos guardas e/ou agentes penitenciários. 

Como se tais violações não fossem suficientes, 36% (trinta e seis por cento) das grávidas 

confessaram que foram utilizadas algemas em algum momento da internação para o parto e 

8% (oito por cento) ficaram algemadas durante o próprio parto.  

Tabela 9: Trabalho de parto e parto das 241 mães encarceradas em unidades prisionais das 
capitais e regiões metropolitanas do Brasil 

N. % 
Tempo entre o início do TP e atendimento da Unidade Prisional 
Primeiros 10 minutos 91 39,9 
10 a 30 minutos 54 23,7 
30 minutos a 1 hora 26 11,4 
1 a 5 horas 38 16,7 
Mais de 5 horas 19 8,3 
Transporte para o local do parto 
Carro da Polícia 85 36,6 
Ambulância 143 61,7 
Carro Particular 4 1,7 
Tipo de parto 
Vaginal 15,4 64,7 
Cesáreo  8,4 35,3 
Visita durante a gravidez 
Sim 151 62,7 
           Pai do bebê 39 16,2 
          Avós do Bebê 99 41,2 
          Outros 111 46,1 
Não 90 37,3 
Familiares avisados sobre o início do trabalho do parto 
Sim 28 11,8 
Não 213 88,2 
Violência ou maltrato realizado por profissional de saúde 
Sim 37 15,6 
        Verbal 22 59,5 
        Psicológica 18 48,6 
        Física 10 27,0 
Não 201 84,8 
Violência ou maltrato realizado por guardas ou agentes penitenciários 
Sim 33 14,0 
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        Verbal 21 63,6 
        Psicológica 21 63,6 
        Física 6 18,2 
Não 208 86,0 
Utilização de algema na internação 
Sim 86 35,7 
        Pré-parto 53 61,6 
        Parto 7 8,1 
        Pós-parto 79 91,6 
Não 155 64,3 

Fonte: Leal et al., 2016. 
 

Obviamente, o direito à saúde não se limita às questões trazidas pelo levantamento 

exposto anteriormente. Há muitos outros aspectos a serem implementados no âmbito da saúde 

médico hospitalar, muito além do pré-natal ou durante o trabalho de parto, como, por 

exemplo, exames ginecológicos, no sistema prisional. Ainda assim, é importante observar 

que, muitas vezes, nem mesmo os pontos apresentados pela pesquisa são salvaguardados às 

mulheres presas. Contemple-se um dos discursos de uma das encarceradas entrevistadas por 

Queiroz (2018, p. 186): “-Eu, por exemplo, estava grávida. Perdi meu filho faz dez dias, 

sangrei feito porco e ninguém fez nada, não vi um médico. Agora, to aqui cheia de febres. Vai 

ver o corpinho tá apodrecendo dentro de mim.”. Em outras palavras, a apenada havia sofrido 

um aborto, na época, há dez dias e não tinha recebido qualquer atendimento médico. Sem 

entrar nas questões específicas da medicina, sabe-se que a hemorragia pode levar à morte, o 

que não pareceu preocupar qualquer agente público do presídio.  

O projeto “Mães em Cárcere” (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2014) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que apresentou dados estatísticos sobre 

mães encarceradas no Estado de São Paulo de janeiro a dezembro de 2014, registrou 2280 

(duas mil duzentas e oitenta) mães presas, sendo que 219 (duzentas e dezenove) estavam 

amamentando e 149 (cento e quarenta e nove) estavam grávidas.  
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Tabela 10: Número total de casos cadastrados de janeiro a dezembro de 2014. 

 
Fonte: Defensoria Pública do Estado de São Paulo , 2014. 

 
Em relação aos responsáveis pelos cuidados dos filhos das mulheres privadas de 

liberdade, o levantamento constatou que 1,0% (um por cento) foi adotado, 3,2% (três vírgula 

dois por cento) estavam em acolhimento institucional, 82,6% (oitenta e dois vírgula seis por 

cento) estavam com familiares, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) apreendido na Fundação 

Casa, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) não informou, 4,4% (quatro vírgula quatro por 

cento) não sabiam dizer, 5,6% (cinco vírgula seis por cento) estavam em outras situações e 

1,8% (um vírgula oito por cento) estavam sob os cuidados de um responsável sem vínculo 

familiar. 
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Tabela 11: Responsáveis pelos(as) filhos(as). 

 
Fonte: Defensoria Pública do Estado de São Paulo , 2014. 

 

No tocante aos familiares responsáveis, 35,8% (trinta e cinco vírgula oito por cento) 

dos filhos das mulheres presas estavam com os avós maternos, 11,1% (onze vírgula um por 

cento) com os avós paternos, 3,3% (três vírgula três por cento) com irmãos, 4,5% (quatro 

vírgula cinco) com as genitoras nas unidades prisionais, 2,7% (dois vírgula sete por cento) 

com outros parentes, 12,6% (doze vírgula seis por cento) com os tios e apenas 20,4% (vinte 

vírgula quatro por cento) com os pais. Nota-se que o número de crianças/adolescentes 

descendentes de mulheres encarceradas sob os cuidados de avós é imensamente maior do que 

aqueles que estão com seus genitores, o que reafirma a irresponsabilidade dos homens frente 

aos seus próprios filhos e reforça a divisão dos papeis de gênero imposta socialmente.   
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Tabela 12: Familiares responsáveis. 

 
Fonte: Defensoria Pública do Estado de São Paulo , 2014. 

 

Questionadas se estão de acordo que seus filhos permaneçam onde e com quem estão, 

83,5% (oitenta e três vírgula cinco por cento) das mulheres disseram concordar e 4,9% 

(quatro vírgula nove por cento) discordaram. Ainda que dissentissem, certamente não teriam 

outra opção apta a mudar a realidade.  

 
Tabela 13: Concorda/discorda que os(as) filhos(as) permanecem onde estão. 

 
Fonte: Defensoria Pública do Estado de São Paulo , 2014. 

Diante de todo o exposto, é indefensável que crianças vivam como reclusas. Segundo 

Braga (2015): “Viver na prisão limita o mundo. Uma criança na prisão tem não só seus 

estímulos drasticamente limitados, como também sua vida atravessada pelo dispositivo 

carcerário. O mundo que lhe recebe é um mundo de regras, violências, limites, trancas”.  
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É incontestável que passar os primeiros anos de vida atrás das grades deixa marcas 

indeléveis no desenvolvimento de qualquer indivíduo. Ainda que as disposições legais fossem 

cumpridas na prática, como forma de minorar os efeitos do encarceramento para mães e 

bebês, é inaceitável que uma criança seja privada de liberdade e sofra as consequências que o 

aprisionamento, per si, acarreta.  

Além disso, há uma sistêmica violação de direitos fundamentais (como, por exemplo, 

direito à saúde, à educação, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado etc) e da proteção 

integral. Como visto, uma medida paliativa que poderia ser adotada para dirimir os efeitos do 

encarceramento é a aplicação do princípio da incompletude institucional, ou seja, possibilitar 

que os filhos das mulheres presas institucionalizados frequentem creches/escolas e 

atendimentos médicos hospitalares fora das unidades prisionais. Mas, ainda assim, não é o 

ideal. O impacto de viver dentro de uma instituição de controle total ou, pior, longe de sua 

mãe, rompendo com qualquer vínculo materno, que dificilmente é recuperado anos depois, é 

imensurável.  

Com base nos dados apresentados, não restam dúvidas de que a substituição da pena 

privativa de liberdade pela domiciliar para as mulheres grávidas e que possuem filhos é 

infinitamente menos maléfica do que a solução adotada no Brasil atualmente. A maternidade 

deve ser exercida em liberdade sem que a pena transcenda os corpos das condenadas e atinja 

indivíduos que sequer têm noção do motivo pelo qual estão sendo punidos, ou melhor, são 

martirizados por terem “praticado um único crime”: terem sido gerados por mulheres 

transgressoras, que descumpriram o imposto pelos valores dominantes, e invisíveis. É urgente 

a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar às mães e gestantes 

(PANCIERI, 2017). 



151 
 

CAPÍTULO 5: O MEIO AMBIENTE DOS PRESÍDIOS FEMININOS 

 
 Em primeiro lugar, esta subscritora, no momento da elaboração do pré projeto e da 

qualificação, comprometeu-se a realizar pesquisa de campo na Penitenciária Feminina da 

Capital, em São Paulo, com objetivo de entrevistar 50 (cinquenta) presas, durante o período 

de 1 (um) mês, a fim de analisar a presença dos bens ambientais no âmbito da prisão, bem 

como seus impactos na saúde e reinserção social das mulheres privadas de liberdade.  

 Para tanto, foi necessária a anuência inicial da Secretaria de Administração 

Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP). Após a imensa dificuldade em conseguir contato 

com a SAP, a pesquisadora foi informada de que a instituição enviaria uma ficha cadastral, 

por email, para ser preenchida e enviada, via correio, à SAP, o que foi feito. Contudo, em 

razão da demora na resposta, esta subscritora entrou em contato novamente com a instituição 

e foi informada que o nome do presidente da SAP estava errado no documento preenchido 

pelo próprio órgão. Assim, foi necessário que enviassem novo formulário com os dados 

corretos e, consequentemente, a pesquisadora teve que, mais uma vez, enviá-lo via correio. 

Finalmente, obteve-se a autorização.  

 Posteriormente, o projeto de pesquisa foi cadastrado na Plataforma Brasil. A partir do 

cadastro, o projeto passa a ser avaliado pelo Comitê de Ética da instituição da pós graduação, 

no caso, pela Universidade Católica de Santos, que recusou o projeto, sob a justificativa de 

que estava faltando documento que, na verdade, constava do cadastro. Assim sendo, a autora 

recorreu da decisão do Comitê e, enfim, obteve a aprovação da pesquisa em 10/12/2019.  

 Após, seria necessária a aprovação, também, do Comitê de Ética da Secretaria de 

Administração Penitenciária que, até 11 de fevereiro de 2020, não foi concedida, o que 

inviabilizou a realização da pesquisa de campo, frustrando a pesquisadora e comprometendo 

todo o desenvolvimento do presente trabalho.  

 Nota-se a dificuldade de adentrar os espaços prisionais, imposta, especialmente, pela 

Secretaria de Administração Penitenciária, o que reflete exatamente no que consistem os 

cárceres: verdadeiros espaços de desumanidade, insalubridade, segregação, em que a 

divulgação de dados que possam, eventualmente, responsabilizar as autoridades públicas 

pelos absurdos que acontecem dentro das grades, é impedida a quaisquer custos. 

 Assim sendo, o desenvolvimento deste capítulo dar-se-á, infelizmente, com base 

exclusivamente em pesquisas bibliográficas e de campo realizadas por outros pesquisadores, 

no âmbito do sistema penitenciário feminino. 
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A Constituição Federal estabelece que todas as pessoas têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado,  sendo este um bem de uso comum do povo, isto é, pode ser 

usado por todos; e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade e ao Poder 

Público o dever de protegê-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225).Trata-se, 

portanto, de um interesse difuso31 e de um direito humano de 3ª (terceira) dimensão32. 

Além disso, a Carta Magna fixa a competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios em proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

quaisquer de suas formas.  

A Declaração de Estocolmo, de 1972, por sua vez, com a edição do Relatório 

Brundtland determinou a necessidade de assegurar os recursos naturais às futuras gerações, 

além de ter elencado diversos princípios que visam a proteger o meio ambiente e assegurá-lo a 

todas as pessoas, como o que segue:  

Princípio 1 
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 
levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 
melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as 
políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a 
discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 
estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas. 

  

 Mormente, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

elaborada em 1992 (ECO 92), estipula diversas medidas a serem adotadas pelos Estados com 

o intuito de promover o desenvolvimento sustentável.  Observa-se que a ECO 92 ensejou na 

elaboração da Agenda 21 que, segundo Granziera (2015, p.52), “consiste em um programa de 

proteção ambiental para o século XXI. Formada por 40 capítulos, trata de praticamente todos 

os aspectos relacionados ao meio ambiente, fixando metas gerais a serem cumpridas”, como, 

por exemplo, conservação e gerenciamento de recursos naturais. No Brasil, esse documento 

desdobrou-se em Agendas locais (nacional, estadual e municipal), dividindo-se, assim, as 

metas do país entre os entes federativos, de acordo com a competência de cada um.  

 Buscando acompanhar o cumprimento das propostas fixadas na ECO 92, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu, na África do Sul, em 2002, outro evento 

internacional, denominado RIO+10, com o objetivo de discutir o desenvolvimento sustentável 
 

31 De acordo com o artigo 81, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, os interesses difusos são “assim 
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. 
32 Segundo Andrade, Andrade e Masson (2018,p.6), os direitos de terceira dimensão: “se trata de defender 
direitos de toda humanidade, de modo que os Estados devem respeitá-los independentemente da existência de 
vínculo de nacionalidade com os seus titulares [...] e de eles se encontrarem ou não em seu território. Aliás, por 
humanidade compreendem-se, até mesmo, as gerações futuras, os seres humanos que ainda não nasceram ou 
sequer foram concebidos”. 
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e a proteção ambiental, bem como estabelecerem metas (como, por exemplo, a erradicação da 

pobreza e a redução pela metade, até 2015, da proporção de pessoas no mundo que não 

tinham acesso à água potável) a serem cumpridas nos dez anos consecutivos. 

 No mais, os Objetivos do Milênio, sintetizados na Declaração do Milênio, pacto 

assinado por 192 (cento e noventa e dois) países membros, inclusive o Brasil, estabeleceram 

oito metas a serem cumpridas pelos Estados até 2015, sendo estas: acabar com a fome e a 

miséria; promover uma educação com o ensino básico universal; promover a igualdade entre 

os sexos e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das 

gestantes; combater o HIV/aids, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade com 

qualidade de vida e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

 Posteriormente, quase quinze anos depois, em setembro de 2015, a Agenda 2030 

trouxe outros novos 17 (dezessete) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a 

serem alcançados por meio do cumprimento de 169 (cento e sessenta e nove) metas até 2030. 

Entre os ODS, estão os seguintes: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; 

saúde e bem estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; 

energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria; inovação e 

infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e 

produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; 

paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. 

 Mas, afinal, o que é “meio ambiente”? A Lei nº 6938/81, em seu artigo 3º, inciso I, 

estabelece que é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

Milaré (2007, p.111) explica:  

[…] meio ambiente é o conjunto de elementos abióticos (físicos e químicos) e 
bióticos (flora e fauna), organizados em diferentes ecossistemas naturais e sociais 
em que se insere o Homem, individual e socialmente, num processo de interação que 
atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos 
naturais e das características essenciais do entorno, dentro das leis da natureza e de 
padrões de qualidade definidos. 

 Por outro lado, a Resolução nº 306/02 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) define meio ambiente como: “conjunto de condições, leis, influência e interações 

de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas.”. Trata-se de um conceito mais amplo do que o trazido pela Lei 

da Política Nacional do Meio Ambiente visto anteriormente.  

 Além disso, o meio ambiente divide-se em quatro espécies: natural, cultural, artificial 

e laboral ou do trabalho. O primeiro é constituído pelos recursos ambientais (flora, fauna, 
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atmosfera, água, solo, subsolo, recursos minerais e elementos da biosfera). Já o segundo é 

composto por bens materiais e imateriais criados pelo homem e que integram o patrimônio 

cultural por seu valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico, científico ou 

paleontológico, como é o caso dos prédios históricos tombados. O meio ambiente artificial, 

por outro lado, abrange os bens criados/construídos pelo homem, mas que não integram o 

patrimônio cultural, como, por exemplo, os prédios, ruas e praças. De acordo com Trennepohl 

(2018, p.35) “o meio ambiente artificial representa o direito ao bem-estar relacionado às 

cidades sustentáveis e aos objetivos da política urbana”. Finalmente, o meio ambiente laboral 

abarca o local de trabalho e todos os bens utilizados no exercício digno do labor.  

 Assim sendo, observa-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

um direito fundamental indispensável para uma vida digna e sadia. Aliás, conforme bem 

lembrado por Figueiredo (2003), tal direito também está diretamente ligado ao direito à saúde, 

já que “constitucionalmente, o Direito Ambiental tutela a vida com saúde e não o meio 

ambiente abstratamente considerado”. A relação entre as duas espécies de direitos é 

claramente constatada quando se observa os danos à saúde que um desastre ambiental pode 

acarretar, como foi o caso da tragédia em Mariana/Minas Gerais (G1, 2019, s.p). 

 Ante o apresentado, conclui-se que as prisões integram o meio ambiente artificial, bem 

como que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser assegurado, 

também, às pessoas privadas de liberdade. Vislumbra-se a importância do vínculo entre o 

direito ao meio ambiente e o direito à saúde, especialmente, nos casos de pessoas presas, 

justamente por estarem em uma posição de extrema vulnerabilidade e por estarem vivendo em 

um ambiente que facilita, por exemplo, a proliferação e o contágio de doenças e que dificulta, 

ou até mesmo inviabiliza, o acesso a equipamentos básicos de saúde.  

Em outras palavras, a violação ao direito ecologicamente equilibrado reflete no direito 

à saúde da população.  

Passar-se-á, então, a analisar a existência dos bens ambientais nos espaços prisionais e 

os seus respectivos reflexos na saúde, na dinâmica prisional e na reintegração social das 

mulheres encarceradas. 

5.1 Direito à água e ao saneamento básico e (in)salubridade ambiental 
 
 A água é, indiscutivelmente, um bem ambiental de uso comum do povo. Por 

conseguinte, o direito à água integra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

é, também, um direito humano, já que é indispensável para a sobrevivência da vida humana e 
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para uma vida digna. Além disso, classifica-o como pertencente às três dimensões dos direitos 

humanos.  

Vieira (2016, p.4) ensina: 

Nessa construção, aponta-se sua defesa nos documentos de Direitos Humanos 
voltados aos direitos civis e políticos e aos direitos econômicos, sociais e culturais. 
Numa defesa de terceira dimensão, afirma-se o direito à água como um direito ao 
meio ambiente equilibrado, que não pode estar desassociado do direito ao 
desenvolvimento. 
 

 Os movimentos que iniciaram a luta pela defesa da água foram os ambientalistas, uma 

vez que entendem que as fontes de água doce devem ser preservadas para as presentes e 

futuras gerações; pertence aos dos direitos sociais, já que a água também deve ser acessível às 

minorias marginalizadas, como às pessoas privadas de liberdade; pertence, anda, ao direito ao 

desenvolvimento, pois o acesso à água deve ser garantido com qualidade e em quantidade 

suficiente para uma vida digna. 

 A Carta das Nações Unidas (1945), elaborada em 1945, determina que as Nações 

Unidas favorecerão, dentre outros, “a solução dos problemas internacionais econômicos, 

sociais, sanitários e conexos [...]” (artigo 55). 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), embora não preveja 

expressamente o direito à água, garante que “toda a pessoa tem direito a um nível de vida 

suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários”. Entende-se, por se tratar de um rol exemplificativo, que ele está incluso 

implicitamente no trecho exposto acima, já que o acesso à água é indispensável para que o 

indivíduo tenha saúde e viva com dignidade (artigo 25º). 

 Da mesma forma, o Pacto de Direitos Civis e Políticos (1966) reconhece, de forma 

implícita, o direito à água inserido na garantia do direito à vida, uma vez que o Comitê de 

Direitos Humanos da ONU entendeu que a ampliação do referido dispositivo deve ser 

considerada. Logo, como o direito à água é indispensável para assegurar a vida de qualquer 

pessoa, é indubitável que ele é, também, garantido pelo Pacto (VIEIRA, 2016). 

 O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), por sua vez, reconhece: 

[...]o direito de toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua 
família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a 
uma melhoria continua de suas condições de vida. [...]1. Os Estados Partes do 
presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado 
nível possível de saúde física e mental. 
 

 A partir dessa disposição internacional, o Comentário Geral nº 15 (UNDP, s.d), ao 

interpretar o referido artigo, entendeu que o direito à água deve ser entendido como 
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indispensável à saúde, além de determinar que o abastecimento de água deve ser suficiente e 

contínuo para cada indivíduo com intuito de atender as necessidades pessoais e domésticas de 

todas as pessoas, como, por exemplo, saneamento e higiene. Não obstante, responsabiliza a 

autoridade pública pelo fornecimento de água, já que se trata de um serviço público e 

essencial.  

Ao elaborar o artigo 12.o do Pacto, a Terceira Comissão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas não adoptou a definição de saúde que figura no preâmbulo da 
Constituição da OMS, que conceptualiza a saúde como “um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 
enfermidade”. No entanto, a referência do artigo 12.o , n.º 1 do Pacto, “do melhor 
estado de saúde física e mental possível de atingir”, não se limita ao direito aos 
cuidados de saúde. Pelo contrário, o historial da elaboração e da redacção expressa 
no artigo 12.o , n.º 2 reconhece que o direito à saúde engloba uma vasta gama de 
factores socioeconómicos que promovem as condições nas quais as pessoas podem 
levar uma vida sã e torna esse direito extensivo aos factores determinantes básicos 
da saúde, como alimentação, nutrição, alojamento, acesso a água limpa e potável e 
condições sanitárias adequadas, condições de trabalho seguras e saudáveis e um 
meio ambiente são. 
 

 Mormente, o artigo 8º, §1º, da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986) 

determina que os Estados devem adotar todas as medidas necessárias para efetivar o direito ao 

desenvolvimento, bem como o acesso igualitário aos recursos básicos, à alimentação, entre 

outros. Ao interpretar tal documento, a Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução nº 

54/17, fixou que “na concretização total do direito ao desenvolvimento [...]: os direitos à 

alimentação e à água limpa são direitos fundamentais e a sua promoção constitui um 

imperativo moral tanto para os governos nacionais como para a comunidade internacional”. 

 A Conferência da ONU Sobre a Água, Mar da Prata (1977), reconheceu, pela primeira 

vez, a água como um direito ao estabelecer que: “todos os povos, seja qual for o seu estágio 

de desenvolvimento e as suas condições sociais e econômicas, têm direito a ter acesso à água 

potável em quantidade e qualidade igual às suas necessidades básicas”. 

 Outrossim, a Conferência Internacional sobre a Água e o Desenvolvimento 

Sustentável (Conferência de Dublin) afirma que “A água tem valor econômico em todos os 

usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem econômico. [...] é vital reconhecer 

inicialmente o direito básico de todos os seres humanos de acesso ao abastecimento e 

saneamento a custos razoáveis”.  

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(Agenda 21), no capítulo 18, reconheceu o acesso à água potável e ao saneamento básico 

como direitos de todos.  

 Ademais, a Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (2002) 

compreende o seguinte:  
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Acolhemos o foco da Cúpula de Joanesburgo na indivisibilidade da dignidade 
humana e estamos resolvidos, por meio de decisões sobre metas, prazos e parcerias, 
a ampliar rapidamente o acesso às necessidades básicas como a água potável, o 
saneamento, habitação adequada, energia, assistência médica, segurança alimentar e 
a proteção da biodiversidade. 

  
 A Convenção das Nações Unidas sobre a Desertificação (1994) tem como objetivo 

proteger os recursos hídricos, como forma de melhoria de vida da comunidade, e abrange uma 

série de ações a serem adotadas pelos Estados nesse sentido. 

 Nesse diapasão, o Plano de Ação de Cairo sobre População e Desenvolvimento (1994) 

determina que “Todo homem tem direito a um adequado padrão de vida para si mesmo e sua 

família, inclusive alimentação, vestiário, habitação, água e saneamento.”. 

 Além disso, o Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos determina que é preciso considerar o acesso à água potável segura e ao saneamento 

como direito humano. 

 Ainda nesse sentido, a Resolução da Assembleia Geral da ONU nº 64/292 reconheceu, 

formalmente, o direito à água e ao saneamento básico, além de que este é essencial para a 

concretização de todos os outros direitos humanos. 

 A Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (RIO+20) fixa que, até o ano de 2015, deveria ter sido reduzido à metade o 

número de pessoas que não tinham acesso à água potável ou não possuíam meios para obtê-la 

(VIEIRA, 2016). 

119. Reconhecemos que a água está no cerne do desenvolvimento sustentável, pois 
está intimamente ligada a uma série de importantes desafios globais. Reiteramos, 
portanto, a importância da integração da água no desenvolvimento sustentável e 
enfatizamos a importância crucial da água e do saneamento dentro das três 
dimensões do desenvolvimento sustentável. 120. Reafirmamos os compromissos 
assumidos no Plano de Johanesburgo e na Declaração do Milênio, quais sejam: 
reduzir pela metade, até 2015 a proporção de pessoas sem acesso à água potável e ao 
saneamento básico e elaborar planos integrados de gestão e de uso eficaz dos 
recursos hídricos, assegurando o uso sustentável da água. Comprometemo-nos a 
fazer com que o acesso à água potável e ao saneamento básico a custo acessível 
torne-se progressivamente uma realidade para todos, condição necessária para 
erradicar a pobreza, proteger a saúde humana, e para melhorar significativamente a 
implementação da gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 
conforme apropriado. Neste sentido, reiteramos estes compromissos, nomeadamente 
para os países em desenvolvimento através da mobilização de recursos de todas as 
fontes, capacitação e transferência de tecnologia. 121. Reafirmamos nossos 
compromissos em relação ao direito humano à água potável e ao saneamento, que 
devem ser progressivamente realizados para nossas populações com pleno respeito à 
soberania nacional. Destacamos ainda nosso compromisso com a Década 
Internacional de Ação 2005-2015 “Água para a Vida”.  
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Entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030), a serem 

realizados até 2030, está o de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos. 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para 
todos.6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e 
equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção 
para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 
vulnerabilidade.6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 
eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais 
perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e 
aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente.6.4 
Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os 
setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água.6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos 
recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, 
conforme apropriado.6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados 
com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.6.a 
Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países 
em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, 
incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o 
tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso.6.b Apoiar e 
fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e 
do saneamento. (grifos nossos) 

 O direito à água está, então, intrinsicamente ligado aos direitos à saúde e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

 No âmbito da legislação nacional, a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 

9.433/1997, objetiva: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;II - a utilização racional e 
integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável;III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 
críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 
IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas 
pluviais. 

 Ressalte-se que tramita no Senado Federal a proposta de Emenda Constitucional nº 

7/2016, já aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que dá nova redação 

ao artigo 6º da Constituição Federal a fim de introduzir o direito à água e à terra como direitos 

fundamentais (2017). 

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), por sua vez, define 

saneamento básico como o “conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais 

de: abastecimento de água potável”, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva 
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das respectivas redes urbanas, bem como determina que os serviços públicos de saneamento 

básico devem ser prestados com base nos seguintes princípios: 

I - universalização do acesso; II - integralidade, compreendida como o 
conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 
serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 
resultados; III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à 
saúde pública e à proteção do meio ambiente;IV - disponibilidade, em todas 
as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, 
limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde 
pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; V - adoção 
de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 
regionais; VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e 
regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 
proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse 
social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante; VII - eficiência e 
sustentabilidade econômica; VIII - utilização de tecnologias apropriadas, 
considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de 
soluções graduais e progressivas; IX - transparência das ações, baseada em 
sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; X - 
controle social;XI - segurança, qualidade e regularidade;XII - integração das 
infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.XIII - 
adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de 
água.    (grifamos)        

 Apesar da legislação nacional e internacional garantirem o acesso igualitário e 

adequado à água e ao saneamento básico, segundo a Organização das Nações Unidas, em 

2019, cerca de 2,2 (dois vírgula dois) bilhões de pessoas, no mundo, não tinham acesso aos 

serviços de água potável gerenciados de forma segura e 4,2 (quatro vírgula dois) bilhões de 

indivíduos não tinham acesso ao esgotamento sanitário seguro (NAÇÕES UNIDAS, 2019, 

s.p). 

 No Brasil, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 

2018, quase 35 (trinta e cinco) milhões de pessoas não tinham acesso ao abastecimento de 

água tratada e quase 100 (cem) milhões não tinham acesso à coleta de esgoto.  

 Ressalte-se que, segundo a Organização das Nações Unidas, 110 (cento e dez) litros 

por dia é a quantidade de água suficiente para atender às necessidades básicas de uma pessoa. 

Além disso, a Agenda 21 propôs que fosse garantida, a cada indivíduo, ao menos 40 

(quarenta) litros de água por dia (VIEIRA, 2016). 

 As Regras de Mandela (2015) estabelecem que o preso deve ter acesso à água e aos 

artigos de higiene, conforme necessário para sua saúde e limpeza,  e ao saneamento básico, 

além de garantir às pessoas privadas de liberdade o acesso à água potável sempre que 
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necessitarem e proíbe expressamente restrições ou sanções disciplinares que consistam na 

redução da água potável. 

 No mais, a Resolução nº 3 de 5 de outubro de 2017 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária determina ser obrigatório o oferecimento de água potável e própria 

para o consumo, sob livre demanda para os grupos. 

 Não é novidade que o acesso à água não é adequado às pessoas privadas de liberdade. 

No Relatório Anual do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, elaborado 

em 2017, consta que, em diversas unidades prisionais visitadas pelos pesquisadores, “o acesso 

à água é restrito e a qualidade duvidosa” (p. 69), além de o direito de tomar banho só ser 

garantido no momento da realização das refeições. Ou seja, os presos precisam escolher se 

preferem comer ou banhar-se, o que gera disputa entre os apenados, já que precisam se 

revezar, em espaços absolutamente superlotados, para utilizar a água dentro do tempo 

limitado. Observou-se, ainda, que a água é utilizada como objeto de troca, submissão e até 

como sanção disciplinar. Em outras palavras, suspende-se o seu fornecimento como forma de 

sanção coletiva, o que é absolutamente ilegal.  

Houve casos em que o acesso à água era garantido apenas três vezes por dia, durante 

trinta minutos, tornando impossível que todos os privados de liberdade tivessem acesso à 

água, considerando o pouquíssimo tempo disponível de fornecimento e a superlotação 

carcerária. Além disso, já foram encontrados animais mortos nas caixas d´água, já que 

raramente são limpas, o que, por óbvio, prejudica a qualidade da água, levando as pessoas 

presas à enfermidade. O próprio órgão reconheceu que o acesso inadequado à água configura 

uma das modalidades de tortura.  Problemas relacionados ao saneamento básico também 

foram constatados. 

Centro de Detenção Provisória de Candelária (RN) “[...] Os detentos têm 
acesso à água três vezes por dia, durante 30 minutos, o que, na prática, não 
supre a necessidade de 19 homens por cela, tendo em vista existir somente 
uma torneira em um tempo tão pequeno.” Penitenciária de Alcaçuz (RN) “A 
higiene, sem quaisquer produtos, é ainda mais prejudicada diante das 
condições de racionamento de água, que é fornecida três vezes ao dia, em 
média por um período de 30 minutos a cada vez, totalizando 90 minutos de 
água por dia. Os detentos precisam fazer revezamento para utilizar a torneira 
de outras celas, bem como para utilização dos banheiros, o que é bastante 
prejudicado pelo racionamento, tornando o lugar ainda mais insalubre.” 
“Trata-se de uma água não tratada para consumo humano, portanto não 
potável” [...] Cadeia Pública de Nova Mutum (MT) “Em relação ao acesso à 
água potável, há um filtro em cada um dos pátios, embora sua manutenção 
não seja realizada regularmente, podendo tornar a qualidade da água 
imprópria para o consumo. Tendo em vista que os presos passam o maior 
tempo do dia em suas celas, o acesso à água é realizado pelo ‘correria’” 
Roraima “Adicionalmente, relatos indicam que a qualidade da água é muito 
baixa, pois raramente a caixa da unidade é limpa, já tendo sido encontrados 
animais mortos no local. A má qualidade da água é fonte de adoecimento à 
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pessoas presas, provocando disenteria, por exemplo. Inclusive, algumas 
funcionárias disseram não consumir a água da unidade por desconhecerem se 
é própria para o consumo”. Tocantins “Questões relativas a água potável foi 
uma das questões mais denunciadas em relatórios aos quais o Mecanismo 
Nacional teve acesso prévio à missão ao estado. Logo, este foi um enfoque 
importante de averiguação na visita. O acesso à água potável é realizado por 
meio de garrafas PET que permanecem nas celas e são enchidas por presos 
na função de correria a partir de bebedouros situados nos corredores para as 
celas especiais e cela de custódia, quanto à água para garrafas nos pavilhões, 
relatou-se que parte da mesma vem da torneira e, portanto, não é potável 
diante dos sérios problemas relacionados ao esgotamento sanitário e não 
conexão à rede pública de abastecimento de água. 

 
 Diante do racionamento de água nas prisões, a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo ajuizou Ação Civil Pública33, em 2013, contra a Fazenda do Estado com intuito de que 

o governo fosse obrigado a fornecer água em quantidade suficiente ao Centro de Detenção 

Provisória (CDP) de Praia Grande que, na época, abarcava 1.622 (mil seiscentos e vinte e 

dois) presos provisórios, tendo capacidade apenas para 512 (quinhentos e doze).  

Segundo a Defensoria, o racionamento de água no CDP ocorre desde 2011, o que 

compromete a saúde e higiene pessoal dos reclusos. Inclusive, observou-se que, à noite, havia 

um corte total do abastecimento. Contudo, embora a tutela antecipada tenha sido concedida, a 

ação foi julgada improcedente em primeira e segunda instâncias e segue para julgamento no 

Supremo Tribunal Federal.  

Veja-se o absurdo constante na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(ITTC, 2016, s.p): 

[...] os detentos são os que menos podem exigir [o justo fornecimento de água], pois 
já mostraram inaptabilidade à vida em sociedade. Se não cumpriram suas obrigações 
sociais, não atenderam aos deveres que a todos são impostos, não podem ser os 
primeiros a gozar dos direitos que essa mesma sociedade conquistou e garante é 
preciso que os órgãos, especialmente os públicos, de defesa da população em geral, 
tenham mais preocupação com aqueles que respeitam as leis e a convivência 
harmônica na sociedade que com aqueles que apenas infringem as regras sociais e 
tornam a vida dos honestos e cumpridores de seus deveres mais difícil. 

 
Além de descumprirem, claramente, as disposições legais nacionais e internacionais 

que garantem a universalização e o acesso equitativo e contínuo à água, bem como a 

exigibilidade, a universalidade e a eficácia vertical dos direitos humanos, os desembargadores 

consentiram e deram autorização para o Estado descumprir direitos fundamentais.  

Não obstante, é lamentável verificar que membros do Poder Judiciário consideram 

pessoas privadas de liberdade menos “humanas” ao ponto de legitimar a violação de 

quaisquer direitos. Ressalte-se, ainda, o descumprimento dos limites impostos pela lei e pela 
 

33 O processo nº 3000250-55.2013.8.26.0477 pode ser consultado na íntegra em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=3000250-
55.2013.8.26.0477&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto
=MORTO 
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sentença condenatória em relação à pena privativa de liberdade pelos próprios 

desembargadores, que deveriam fazer com que a lei fosse cumprida, ao invés de autorizarem 

restrições de outros direitos, além da liberdade. 

Mormente, a Defensoria Pública de São Paulo também ajuizou Ação Civil Pública 

com intuito de garantir o fornecimento ininterrupto de água potável nas Penitenciárias I e II de 

Guareí, já que o registro das unidades só era aberto 4 (quatro) horas por dia por 4 (quatro) 

períodos para abastecer os reservatórios. O corte de água também acontecia aos finais de 

semana e nos dias de visitas.  

Consequentemente, através da concessão da medida liminar, o Poder Judiciário 

determinou que o Estado efetivasse o abastecimento contínuo a fim de satisfazer, de forma 

suficiente, as necessidades dos presos, funcionários e visitas (JUSBRASIL, 2013, s.p). 

Da mesma forma, a Defensoria Pública de Minas Gerais apresentou pedido de 

providência conjunto com o Ministério Público do Estado requerendo a manutenção do 

abastecimento integral de água no Complexo Penitenciário Nelson Hungria e no Ceresp de 

Contagem, já que o governo de Minas Gerais havia restringido o uso de água nos presídios a 6 

(seis) horas por dia, o que foi deferido, cautelarmente, pelo juiz, por entender que a dignidade 

da pessoa humana não poderia ser violada sob o pretexto de controle de gastos públicos 

(DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS, 2019, s.p). 

A Defensoria Pública do Espírito Santo também constatou o fornecimento irregular de 

água na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, uma vez que os detentos só 

tinham acesso à água em dois períodos do dia, o que, por exemplo, impedia o acionamento da 

descarga nos vasos sanitários, gerando mau cheiro, desconforto e, por consequência, 

ambientes insalubres (SECULO DIÁRIO, 2019, s.p). 

Ainda nesse sentido, de acordo com o levantamento feito pelo Terra, em 2018, o 

Estado de São Paulo restringe acesso de presidiários à água no interior do Estado, onde, 

inclusive, as temperaturas passam dos 30ºC, sem contar a falta de ventilação típica da 

superlotação carcerária, o que torna a necessidade do acesso à água ainda mais urgente.  

Na Penitenciária II de Pirajuí, por exemplo, os presos relataram que há fornecimento 

de água apenas três vezes ao dia, sendo que havia, na época, 2.037 (dois mil e trinta e sete) 

detentos, mas capacidade para atender somente 1.310 (mil trezentos e dez). Observou-se, 

ainda, que os presos ficavam sem poder usar o banheiro seis horas por dia e eram obrigados a 

defecarem e urinarem no pátio da unidade (TERRA, 2018, n.p).  

Além disso, na Penitenciária III de Hortôlandia, a Defensoria Pública constatou o 

fornecimento de água apenas das 5 às 7 horas, das 12 às 13 horas e das 16 às 18 horas. Na 
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unidade, havia vaga para 700 (setecentos) presos, mas contava com 1435 (mil quatrocentos e 

trinta e cinco) detentos.  

Na Penitenciária I de Tremembé, por sua vez, em um dos pavilhões, os apenados 

tinham acesso à água nas torneiras apenas das 11h30 às 13 horas e das 15h30 às 19 horas. O 

estabelecimento tem capacidade para atender 1462 (mil quatrocentos e sessenta e duas) 

pessoas, mas, no momento da pesquisa havia 2.131 (dois mil cento e trinta e um) 

encarcerados.  

No Centro de Recuperação Prisional do Pará, presos, em uma ala de isolamento e 

castigo em que os detentos ficavam em meio ao esgoto e a uma temperatura de 40ºC, foram 

impedidos do acesso à água e, com sede extrema, chegaram a beber água do vaso sanitário 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2019, s.p).  

Em Salvador, pessoas privadas de liberdade relataram beber água de caixa d’água 

infestada de baratas, além de ter esgoto dentro das celas e inúmeros ratos nos corredores das 

prisões (G1, 2017, s.p). 

As Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos (1977) determinam que: 

As instalações de banho e ducha devem ser suficientes para que todos os reclusos 
possam, quando desejem ou lhes seja exigido, tomar banho ou ducha a uma 
temperatura adequada ao clima, tão freqüentemente quanto necessário à higiene 
geral, de acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma 
vez por semana num clima temperado.  
 

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o Estado de São Paulo 

fornecesse banhos quentes aos presos, já que os banhos com água gelada, especialmente nos 

períodos mais frios do ano, configuram violação de direitos humanos. Segundo a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, autora da ação civil pública, os apenados só tinham acesso à 

água gelada, o que configura tratamento degradante, além de ajudar a disseminar doenças 

como a tuberculose (CONJUR, 2017). 

Em relação ao aprisionamento de mulheres, as Regras de Bangkok, conforme já 

exposto, também asseguram o fornecimento de água e de artigos de higiene necessários à 

saúde e limpeza, além de determinar que: 

A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais exigidos 
para satisfazer as necessidades de higiene específicas das 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. 
 

Contudo, a situação dos cárceres femininos não é diferente. Segundo o Relatório 

Anual do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, na Penitenciária Feminina 
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de Seridó, no Rio Grande do Norte, a água não é potável, tem aparência amarelada e gosto 

salgado, o que faz com que as detentas comprem, semanalmente, galões de água de um dos 

agentes da unidade por R$8,00 (oito reais) cada um. Além disso, a água destinada ao banho é 

racionada e liberada somente duas vezes ao dia, às 6 (seis) horas e às 16 (dezesseis) horas por 

10 (dez) minutos, tempo que, obviamente, é insuficiente para que 57 (cinquenta e sete) 

mulheres realizem sua higiene pessoal. 

Penitenciária de Seridó (RN) “Quanto à água esta sai do encanamento da unidade e 
não é potável, pois tem aparência amarelada e o gosto salobro, de maneira que as 
internas se submetem, semanalmente, a comprar galões de água de um dos agentes 
da unidade no preço R$ 8,00 reais por galão, valor este que muitas não dispõem, 
dependem das demais, cujas famílias se disponibilizam a arcar com este custo. A 
água destinada ao banho é racionada e liberada apenas duas vezes ao dia, pela 
manhã (6 horas) e à tarde (16 horas) por 10 minutos, tempo insuficiente para a 
realização de higiene pessoal de 57 mulheres, sendo, portanto utilizados vários 
baldes para armazenar água. Desta forma o espaço físico dentro das celas além de 
ser divido entre os colchões no chão também é divido com os baldes, ou seja, dentro 
das celas o espaço é reduzidíssimo, pois as mulheres dão duas passadas e já 
esbarram em um colchão ou em um balde. 

 
Em consonância com o exposto, está o constatado na pesquisa “Mulheres e Crianças 

Encarceradas: um estudo jurídico social sobre a experiência da maternidade no sistema 

prisional do Rio de Janeiro” (BOITEAUX; FERNANDES; PANCIERI, 2015). Segundo as 

pesquisadoras, as principais queixas das mulheres privadas de liberdade no Presídio Talavera 

Bruce e na Unidade Materno Infantil foram em relação à falta de água para tomar banho, má 

qualidade da comida e precárias condições de higiene local.  

No mais, consta no Relatório Sobre Mulheres Encarceradas no Brasil, elaborado em 

2007 (p.21), sobre o Presídio Feminino Talavera Bruce, que: “[...] o saneamento básico é 

extremamente deficiente, visto que o prédio apresenta muitas moscas, baratas e rãs. A 

alimentação demonstra-se, da mesma forma, inadequada, dado que relatos indicam que a 

comida oferecida às presas, na maioria das vezes, está azeda.”  

Diante de todo o exposto, não restam dúvidas de que as prisões brasileiras são espaços 

absolutamente insalubres e inadequados à saúde pública. Além de, muitas vezes, não terem o 

devido acesso à água e ao saneamento básico, as pessoas privadas de liberdade são obrigadas 

a conviver e dormir com ratos, baratas, morcegos etc, em péssimas condições de higiene e 

alimentação, o que, obviamente, compromete a saúde.  

Veja-se o que afirma Diniz (2016, p. 147): 

As baratas disputam crescimento populacional com as presas, incontáveis nascem 
das grades, escondem-se nas roupas, passeiam pelo corpo. À noite, fazem festa sem 
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medo de corretivo. Os bichos miúdos acomodam-se no couro e nas roupas, mas 
gostam mesmo dos buracos. Queixa comum de presa é falta de algodão no kit de 
higiene: uso em presídio é novidade para o fora, serva para tapar nariz e ouvido para 
intrusa não se entocar. 

  
 No mesmo relatório, a pesquisa da Pastoral Carcerária sobre encarceramento feminino 
também observou que: 

As condições de saneamento nessas cadeias se caracterizam por falta de água, água 
contaminada, tubulações quebradas e enferrujadas, que resultam no vazamento de 
água e de excrementos, que freqüentemente invadem as celas onde as presas se 
encontram. Ao lado da inadequação dos alojamentos das presas, as condições 
insalubres dessas cadeias se repetem em todos os estados. Há cadeias superlotadas 
onde as detentas têm de dormir no pátio a céu aberto e celas sem cama, nas quais 
todas as detentas dormem amontoadas no chão, inclusive presas doentes, idosas e 
grávidas. 

A Lei de Execução Penal, de acordo com o já apresentado no presente trabalho, 

determina que o Estado deve garantir a assistência material, que consiste no fornecimento de 

alimentos, vestuário e instalações higiênicas, aos presos. Ainda nesse sentido, a Resolução nº 4 

de 5 de outubro de 2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece 

parâmetro mínimos de lista de produtos de higiene, de artigos de asseio e roupas limpas às 

pessoas privadas de liberdade, considerando as suas especificidades, além de colchão e roupas 

de cama e banho, quais sejam: 

Tabela 14: Itens a serem entregues na admissão à unidade prisional 

Fonte: DEPEN, 2017 
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Tabela 15: Itens com entrega na admissão e com reposição periódica 
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Fonte: DEPEN, 2017 

Infelizmente, na realidade, o Estado não assegura nem os itens indispensáveis para uma 

vida digna aos apenados. Diante disso, a Defensoria Pública de São Paulo ajuizou uma ação civil 

pública para assegurar que o Estado forneça itens básico de higiene (como escovas de dentes, 

blusas de frio, cobertores, absorventes), alimentos e vestuário aos presos da região de Ribeirão 

Preto. Segundo os defensores, a Cadeia Pública Feminina de Colina, em 2012, gastou R$3,84 

(três vírgula oitenta e quatro reais) por detenta, o que fez com que tivessem que sobreviver com 

um pouco mais de quatro rolos de papel higiênico por cabeça durante todo o ano. Nenhum item 

de vestuário, escova de dentes ou absorvente íntimo foram entregues a elas (JUSBRASIL, 2013, 

s.p). 

A pesquisa de Varella (2017, p. 96) corrobora com o apresentado: “Todos os meses, cada 

mulher recebe dois rolos de papel higiênico, dois pacotes com dez absorventes íntimos, dois 

sabonetes, dois sabões em pedra e dois tubos de pasta de dente. Qualquer necessidade fora dessa 

lista corre por conta dela.”. No mesmo sentido, está o relato de uma apenada publicado por 

Queiroz (p.181): “-Tem dia que até saio recolhendo papel de jornal do chão para limpar a 

bunda!” 

Em relação à alimentação especificamente, a Resolução nº 3/17 do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária estabelece que se trata de um direito social e que deve ser 

garantido aos presos:  

I - a promoção da alimentação adequada e saudável, compreendendo o uso de 
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos 
alimentares saudáveis, contribuindo para a manutenção da saúde, em conformidade 
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com a faixa etária, inclusive dos que necessitam de atenção nutricional específica. II 
- a criação de condições e ambientes que permitam o aleitamento materno exclusivo 
até o sexto mês e o aleitamento materno continuado até os dois anos da criança ou 
mais, que está em companhia da mãe que cumpre pena privativa de liberdade, em 
caráter transitório. III - o fornecimento de uma alimentação adequada e saudável 
para a lactante, de modo que suas necessidades nutricionais sejam alcançadas para a 
produção do leite materno. IV - a oferta de alimentos adequados e saudáveis para as 
crianças que estão em companhia das mães que cumprem pena privativa de 
liberdade, respeitando as quantidades, a qualidade e a consistência conforme 
diretrizes e princípios estabelecidos no Guia Alimentar para crianças menores de 2 
anos. 

 
Tais disposições beiram à utopia, como é possível perceber na declaração de uma 

presa a Queiroz (p.177): 

-Sabe o que eu achei ontem na comida? Bosta de rato. Juro por Deus! Na carne que 
eu pegue e fui desfiá, separei assim uns pedacinhos, as parte mais mole. Aí vi um 
negocinho preto, tirei. Que merdica de rato, quem não conhece, gente? Ainda 
coloquei assim e amassei pra vê. Não é que era merda de rato mesmo? [...] Aquele 
lugar tá cada vez pior. O máximo que você pode achar numa comida é um 
cabelinho, né? Mas lá não, lá tem bigato na salada, sabe, aqueles negócio de goiaba, 
aquele bicho, lesminha. [...] O rato deve ter tomado conta lá, andando nas carnes, no 
meio dos legumes... 

  
 A escassez de água, o não fornecimento de água potável, os espaços prisionais 

insalubres, a má alimentação e as péssimas condições de higiene interferem diretamente na 

saúde das pessoas privadas de liberdade, conforme será visto em capítulo posterior. Em outras 

palavras, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está intrinsicamente ligado 

ao direito à saúde.  

5.2 Direito à ventilação e à luz solar 
  

 A superlotação carcerária é um problema que assola tanto as prisões masculinas como 

as femininas. Segundo o INFOPEN, elaborado em 2017, no Brasil, havia 726.453 (setecentas 

e vinte e seis mil quatrocentas e cinquenta e três) pessoas presas, enquanto só existiam 

423.242 (quatrocentas e vinte e três mil duzentas e quarenta e duas) vagas no sistema 

prisional, acarretando, assim, num déficit de 303.112 (trezentos e três mil cento e doze) vagas. 

Em relação ao encarceramento feminino, o INFOPEN Mulheres, realizado em 2016, 

constatou que havia 42.355 (quarenta e duas mil trezentas e cinquenta e cinco) mulheres 

presas no Brasil e apenas 27.029 (vinte e sete mil e vinte e nove) vagas, gerando um déficit de 

15.326 (quinze mil trezentas e vinte e seis) no número de vagas. 
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Tabela 16: Mulheres privadas de liberdade no Brasil em junho de 2016 

Fonte: INFOPEN, 2018 

 Diante dessa realidade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da 

questão constitucional “atinente à contraposição entre a chamada cláusula da reserva 

financeira do possível34 e a pretensão de obter indenização por dano moral decorrente da 

excessiva população carcerária” no recurso extraordinário nº 580.252/ Mato Grosso do Sul 

(2011). 

O Relatório Anual do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

observou, durante as visitas realizadas pelos pesquisadores, diversas situações de superlotação 

 
34 Segundo o Supremo Tribunal Federal: “A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente 
escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto 
constitucional, quer, também , com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da 
República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante 
opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo , o Poder Público, 
em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a 
proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da 
pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real 
efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina . - A 
cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra 
insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso 
ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina . 
Precedentes . - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 
constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização 
revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 
efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 
plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e 
do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 
direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)”. Disponível 
em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6527605 
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de celas e unidades, sendo, em muitos casos, a prisão desumana, em razão do número 

excessivo de pessoas presas dentro da mesma cela. Houve casos de celas, na Cadeia Pública 

de Nova Mutum, no Mato Grosso, que tinham capacidade apenas para 3 (três) indivíduos e 

abarcavam 16 (dezesseis) pessoas. Constatou-se, ainda, a violação ao direito ao banho de sol e 

a ausência de camas em quantidades suficientes (MDH, 2018, p. 49). 

Cadeia Pública de Nova Mutum (MT) “Merecem destaque as condições encontradas 
na cela de triagem. Conforme descrito, a cela tem capacidade para 3 presos e no dia 
da visita do Mecanismo Nacional, contava com 16 pessoas. Esta cela é destinada aos 
presos recém- -chegados na unidade, ou para aqueles que estão em sanção 
disciplinar. O espaço já é completamente inadequado para três pessoas, estando 
agravado pela sua ocupação atual. A equipe de missão teve dificuldade de adentrar 
em seu interior, tendo em vista a falta de espaço. Ademais, é essencial ressaltar que 
não há chuveiro na cela, os presos têm acesso à água por meio de uma mangueira 
que fica na porta. Para realizarem sua higiene pessoal, eles precisam encher um 
balde de água. Nesse sentido, as condições de higiene eram bastante degradantes, 
contando com um forte odor. Ainda, os presos são obrigados a dividir 3 camas, 
sendo que uma delas fica a, pelo menos, dois metros do chão, trazendo risco de 
queda para o preso. Estas condições são ainda mais agravadas, uma vez que as 
pessoas passam 30 dias no local, sem sair nem para banho de sol. Sendo, também, 
proibidos de receberem visitas, como previsto no Regimento Interno” 

  No que tange às prisões femininas, o Relatório denunciou que a ala da 

Penitenciária Feminina de Seridó, no Rio Grande do Norte, tinha capacidade para atender 17 

(dezessete) mulheres, mas, na época, contava com 57 (cinquenta e sete) presas. Mormente, na 

Cadeia Pública Feminina de Boa Vista, no Rio Grande do Norte, além das condições precárias 

das celas, 14 (catorze) mulheres dividiam um lugar destinado a 6 (seis). Pela falta de espaço, 

as apenadas colocavam seus colchões em locais extremamente insalubres e inadequados, 

como, por exemplo, na porta do banheiro. Não obstante, muitas mulheres dormiam em duplas, 

já que não havia colchões para todas, enquanto a equipe observou existirem colchões novos 

em uma área desativada da unidade. 

Penitenciária Feminina de Seridó (RN) 49 “A ala tem capacidade para 17 pessoas e 
atualmente conta com lotação de 57 internas, distribuídas em nove celas. O espaço 
da ala feminina era utilizado anteriormente para a triagem de presos recém-chegados 
à unidade, mas que, devido à suposta ausência de local adequado para a prisão de 
mulheres na região, o espaço foi destinado para tal finalidade”. Cadeia Pública 
Feminina de Boa Vista (RR) “As condições de todas as celas são precárias, 
agravadas pela superlotação, sobretudo, nas alas para as presas provisórias e 
condenadas. Nestes lugares, geralmente, quatorze mulheres dividem um lugar 
destinado a seis. Pela falta de espaço, algumas presas deixam seus colchões em 
espaços inadequados e bastante insalubres, como na entrada do banheiro. Muitas 
mulheres dormem em dupla por não haver colchões para todas. Por outro lado, em 
uma área desativada da unidade, a equipe do Mecanismo Nacional Durante observou 
uma grande quantidade de colchões novos, ainda embalados em sacos plásticos, 
ociosos, sem que a unidade apresentasse justificativas razoáveis para não terem sido 
distribuídos para as mulheres presas”. 
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 Da mesma forma, a pesquisa “Dar à Luz na Sombra” verificou situações em que o 

direito ao banho de sol era violado, bem como a falta de ventilação nas celas e a superlotação 

em prisões femininas (IPEA, 2015, s.p).  

 Nesse sentido, o Relatório Sobre Mulheres Encarceradas no Brasil, realizado em 2007, 

também observou inúmeros casos de superlotação carcerária nas prisões femininas como, por 

exemplo, no Presídio Nelson Hungria, no Rio de Janeiro, onde havia celas que abarcavam 50 

(cinquenta) mulheres, além do banho de sol não ser devidamente permitido, acontecendo 

apenas duas vezes por semana (CARCERARIA, 2017). 

A superlotação carcerária impede a circulação de ar e a ventilação dentro das celas, o 

que torna o ambiente prisional ainda mais quente e insalubre, além de contribuir para a 

proliferação de doenças, como a tuberculose. 

A luz solar, recurso natural e bem ambiental, é extremamente importante à saúde das 

pessoas. De acordo com uma pesquisa americana, a não exposição ao sol pode prejudicar a 

saúde física e mental. Inclusive, em 2014, pesquisadores constataram que os trabalhadores 

que possuíam janelas em seus empregos e, portanto, estavam mais expostos à luz solar, 

tinham melhor qualidade de vida, inclusive melhores condições de sono, em relação àqueles 

que passavam o dia inteiro em ambientes fechados (CRI, 2018, s.p).  

Dentre outros benefícios35, a luz solar aumenta a serotonina, diminui os riscos de 

depressão, produz efeitos sobre o humor, o estado de alerta e o metabolismo, bem como 

diminui o estresse e interfere nos níveis de óxido nítrico na pele e no sangue, o que pode 

reduzir a pressão arterial, protegendo, assim, o organismo contra doenças cardiovasculares e 

ataques cardíacos. A partir disso, pode-se imaginar os impactos do aprisionamento, que viola 

o direito à luz solar, na saúde dos apenados.  

 Além de todos os efeitos positivos à saúde, o banho de sol permite que os presos 

convivam com os demais aprisionados, movimentem-se, pratiquem esportes e, assim, reduz 

os impactos do encarceramento.  

Segundo a manifestação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo no âmbito do 

Habeas Corpus Coletivo nº 172136 MC / SP (CONJUR, 2019): 

O banho de sol, além de beneficiar os ossos e o sistema imunológico (metabolização 
da vitamina ‘D’), regula a pressão arterial e previne inúmeras doenças, a exemplo do 
diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer (como os de 
mama, próstata, pulmão, intestino etc.), trata-se, em verdade, de uma oportunidade 
dada ao preso, a fim de que ele se movimente, conviva com os demais detentos, 
troque experiências, retire um pouco o peso do confinamento e pratique esportes 
como forma de recreação e de manutenção da saúde. Como se sabe, todas essas 
atividades sociais resgatam a sua condição de pessoa inserida em sociedade e 

 
35 Para saber mais, consultar: http://rdu.unicesumar.edu.br//handle/123456789/404. Acesso em 10 nov. 2019. 
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contribuem para a manutenção de sua integridade física e, principalmente, psíquica. 
O reconhecimento e respeito irrestrito a todos os direitos fundamentais da pessoa 
presa são indispensáveis para o seu desenvolvimento individual e criação de uma 
execução criminal menos injusta. 

Não é à toa que as Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos (1955) determinam 

que em todos os locais destinados aos privados de liberdade, para viverem ou trabalharem, as 

janelas devem ser suficientemente amplas de modo que os reclusos possam ler ou trabalhar 

com luz natural e que devem ser construídas de forma a permitir a entrada de ar fresco, haja 

ou não ventilação artificial. Além disso, é obrigatório que as acomodações das unidades 

prisionais, especialmente os dormitórios, satisfaçam todas as exigências de higiene e saúde, 

considerando, principalmente, “as condições climatéricas e a cubicagem de ar disponível, o 

espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação”. 

A Lei de Execução Penal, de acordo com o já exposto, estabelece como requisitos 

mínimos da unidade prisional a salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de 

aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana e área mínima 

de 6,00m2 (seis metros quadrados), além de fixar como direito das pessoas presas em regime 

disciplinar diferenciado a saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em 

grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo 

criminoso. Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello concedeu medida cautelar no Habeas 

Corpus (2019) coletivo para garantir o direito ao banho de sol diário, pelo período mínimo de 

duas horas, aos detentos da penitenciária Tacyan Menezes de Lucena, em Martinópolis/São 

Paulo. Segundo o Ministro:  

A lesiva (e inadmissível) privação de banho de sol que afeta os presos recolhidos aos 
pavilhões de medida preventiva de segurança pessoal e disciplinar revela o crônico 
estado de inércia (e indiferença) do Poder Público em relação aos direitos e garantias 
das pessoas privadas de liberdade, esvaziando, em consequência, o elevado 
significado que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, o postulado 
da dignidade da pessoa humana. 

 Na direção contrária à garantia de direitos fundamentais, o projeto de Lei nº 

12.825/18, de autoria do deputado Delegado Waldir, do Partido Social Liberal (PSL), visa a 

alterar a Lei de Execução Penal com o objetivo de acabar o direito dos presos ao banho de sol 

e à recreação. A proposta é no sentido de que o apenado permaneça na cela o dia todo, sendo 

possível sua saída apenas para o trabalho ou para receber assistência material, à saúde, 

jurídica, educacional, social ou religiosa. 

 

5.3 Direito à arquitetura e às áreas verdes como forma de humanização 
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 A arquitetura prisional, integrante do meio ambiente artificial, de acordo com Esteca 

(p. 44) é “a ciência e a técnica de ordenar e organizar o espaço arquitetônico penitenciário, em 

função do modelo jurídico-penal moderno adotado por um povo em um determinado tempo”. 

Vale dizer, então, que a construção dos espaços prisionais deve levar em consideração as 

funções da pena (ressocialização, prevenção e retribuição), atentando-se às necessidades das 

pessoas presas, haja vista a influência que ela exerce na formação psíquica dos indivíduos. 

Há, inclusive, pesquisas que demonstram que a humanização dos espaços prisionais pode 

evitar a reincidência, além de assegurar um cumprimento de pena muito mais digno e 

contribuir para a garantia do direito à saúde (MIRANDA, 2013). Sá (1990, p. 249) esclarece: 

Seu arranjo arquitetônico poderia ser considerado como um micro fator externo a 
agir cumulativamente sobre a saúde mental do sentenciado, sobre a qualidade 
adaptativa de sua conduta. [...] Portanto, é provável que tal relação do preso com a 
edificação carcerária venha a lhe criar marcas em seu psiquismo, tanto mais 
ressonantes quanto mais exclusiva e duradoura tiver sido a supracitada relação. 

 Nesse diapasão, Cordeiro (2011, p.123) afirma: 

[...] cada elemento arquitetônico desempenha papel singular em sua articulação com 
outros elementos e com a vida das pessoas para quem a arquitetura se oferece como 
linguagem e instrumento e, portanto, cada edificação revela-se como obra única no 
sentido das conexões realizadas entre os indivíduos que a habitam e o meio – 
condição para sua existência como arquitetura. 

 Além disso, Estaca (p.46) apresenta princípios, que se dividem entre natureza externa 

e interna, do espaço arquitetônico, estabelecidos “a partir da relação de causa e efeito entre os 

objetivos da pena privativa de liberdade e a modelagem espacial do edifício prisional”.  Os 

princípios de natureza externa tratam das medidas que devem ser observadas no momento do 

planejamento do estabelecimento penitenciário, como, por exemplo, a sua localização, o tipo 

de população prisional a que a unidade destina-se e o grau de segurança exigido. Por outro 

lado, os de natureza interna relacionam-se com o funcionamento da prisão, abrangendo, entre 

outros, as celas e as atividades das pessoas privadas de liberdade. 

 Diante disso, a Resolução nº 09 de 18 de novembro de 2011 do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) regulamenta as diretrizes básicas para a arquitetura 

prisional. Aliás, a própria Resolução reconhece a influência da arquitetura no comportamento 

das pessoas que dela fazem uso, bem como dá especial atenção às condições climáticas 

regionais, à areação, à ventilação e à iluminação naturais. 

 Mormente, a Resolução recomenda que os espaços prisionais contem com áreas 

verdes, que fazem parte do meio ambiente natural, como forma de humanização do ambiente 

e dos apenados.  
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Lourenço et al (2016) definem área verde como: 

A infraestrutura verde pode ser definida como uma rede de espaços verdes 
interconectados que conservam valores naturais de um ecossistema e que provêm 
benefícios às populações humanas. Pode ser composta por parques, florestas, praças, 
hortas comunitárias e outras formas de paisagens naturais públicas ou privadas. Nas 
cidades, incluem-se também a arborização urbana e os tetos verdes. 
 

Nota-se que até mesmo o CNPCP compreende a influência que o meio ambiente 

exerce na vida das pessoas. Há, inclusive, uma pesquisa (ULRICH, 2000), realizada em 

Zurique, que constatou a redução de estresse e dores de cabeça em pessoas que residiam em 

áreas urbanas ao entrarem em contato com áreas verdes, além da promoção da melhora na 

qualidade do ar e na saúde (BISHT, 1985). Também observou-se os efeitos positivos que os 

espaços verdes geram em relação à longevidade, doenças cardiovasculares, obesidade, saúde 

mental (VAN DER BERG, 2016), qualidade do sono, recuperação de doenças etc 

(LOURENÇO et al, 2016). Não é à toa que os “jardins de cura” têm sido implantados nos 

hospitais, já que de acordo com Dobbert (2010, p. 25). 

Os “jardins de cura” (healing gardens) foram projetados observando o poder 
restaurador da natureza. Ao exercerem uma função terapêutica, no sentido de reduzir 
o estresse, auxiliam no tratamento e recuperação de pacientes, diminuindo 
consideravelmente a quantidade de medicamentos. 

  
 Nesse diapasão, Barcala (2013, p.16) complementa sobre paisagismo: 
 

O paisagismo, no entanto, trata, além da vegetação, de toda a área externa de uma 
edificação. Desta forma, pode colaborar conjugando espaços sociais pavimentados 
com espaços de jardins de várias cores, combinados com árvores altas e de pouca 
folhagem, como as palmeiras.O paisagismo colabora no microclima local, e por 
tratar de elementos vivos, faz a renovação do ar e promove um ambiente mais 
acolhedor e aconchegante. Este espaço promove a ressocialização do detento, uma 
vez que através da convivência com elementos ecológicos, o detento passa a 
compreender a noção de responsabilidade e a valorização da vida. 

 No mais, em relação à cela individual, a Resolução estabelece que deve conter cama e 

área de higienização pessoal com, pelo menos, lavatório e aparelho sanitário, bem como deve 

ter, no mínimo, 6 (seis) metros quadrados, incluindo a cama e o aparelho sanitário, 

independentemente do chuveiro localizar-se dentro da cela ou não. A cela coletiva, por sua 

vez, é “qualquer cômodo com a mesma função de uma cela individual, porém com capacidade 

para abrigar mais de uma pessoa presa simultaneamente” (p.31). 

Abaixo está a tabela que fixa as dimensões mínimas para as celas individual e coletiva, 

de acordo com o número de vagas. 

Tabela 17: Dimensões mínimas para as celas 
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Fonte: DEPEN, 2017 

 Outrossim, a Resolução estabelece que devem ser adotadas estratégias para o 

aproveitamento da iluminação e ventilação naturais. Para tanto, as paredes e coberturas devem 

ser construídas com material adequado, ou seja, de acordo com as peculiaridades de cada 

região. Além disso, as aberturas dos compartimentos devem medir 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um 

sexto) da área de seu piso, dependendo da zona bioclimática em que a unidade prisional está 

localizada, por questões de aeração dos ambientes (DEPEN, 2017). 

 A ventilação cruzada também deve ser garantida nos espaços. Assim, a localização das 

aberturas de entrada de ar deve ser projetada de modo a produzir uma corrente de ar na altura 

dos indivíduos com intuito de alcançar o resfriamento fisiológico dos ambientes e a renovação 

do ar. Destarte, os locais sujeitos a baixas temperaturas no inverno devem possibilitar o 

fechamento da entrada de ar, permitindo o controle da ventilação. Não obstante, em locais 

onde não há ventilação, é obrigatória a instalação de sistemas mecânicos de ventilação 

DEPEN, 2017). No tocante à luz solar, nas zonas bioclimáticas, nas quais a insolação no 

inverno é necessária, os ambientes ou, ao menos, as celas, devem facilitar a entrada da 

radiação do sol, ao passo que, no verão, deve ser evitada a incidência direta dos raios solares. 

 Mormente, a Resolução determina que as unidades prisionais, localizadas em regiões 

de baixas temperaturas, devem conter dispositivos de aquecimento de água com intuito de que 

seja fornecida de forma que atenda às necessidades humanas com conforto e higiene, bem 

como (DEPEN, 2017): 

As edificações devem ser projetadas, preferencialmente, considerando as 
características necessárias ao sistema de distribuição, reservação e utilização de água 
potável do prédio, assim como as condições necessárias para aparelhos sanitários, 
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tubulações de água e de esgotos, sistema de drenagem, reuso de águas e 
aproveitamento de águas pluviais. 

  No que tange aos locais onde serão realizadas as visitas dos familiares e 

íntimas, é estabelecido que estes devem constituir módulo próprio, isolado dos demais, a fim 

de evitar o contato dos visitantes com a população prisional em geral, além de ser obrigatório 

haver acomodações autônomas para visitas íntimas, pátios cobertos e descobertos, sanitários 

entre outros (DEPEN, 2017). 

 A Resolução também assegura que, em cada módulo ou conjunto de celas individuais 

ou coletivas, deve haver áreas reservadas para a refeição, lazer das pessoas privadas de 

liberdade e pátios para o banho de sol.  Ressalte-se que, em razão da importância da luz solar, 

já exposta neste trabalho, há um dimensionamento do pátio, onde será realizado o banho de 

sol, de acordo com o número de usuários (DEPEN, 2017): 

Tabela 18: Dimensionamento do pátio de sol das pessoas presas 
Fonte: DEPEN, 2017 

 Frise-se que, nas unidades femininas, é obrigatória a instalação do sanitário e do 

chuveiro na cela, além de ser imprescindível que haja seção para gestantes e parturientes e 

creche a fim de atender aos filhos das mulheres presas. Não obstante, é estabelecido que a 

estrutura para crianças de até dois anos deve contemplar berçário e às pessoas entre dois e sete 

anos de idade deve ser garantida a creche.  

A Resolução fixa que devem ser atendidas, ao menos, 20 (vinte) crianças em unidades 

prisionais com capacidade de até 500 (quinhentas) vagas e, em caso de estabelecimentos com 

capacidade maior, deve-se estipular 5% (cinco por cento) do total de vagas. Veja-se abaixo a 

tabela com as respectivas dimensões (CONJUR, 2011). 

 

 
Tabela 19: Programa de necessidades para módulo de berçário e creche 
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Fonte: CONJUR, 2011 
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 Mormente, os espaços destinados à prática de cerimônias, cultos religiosos, peças 

teatrais, atividades esportivas e visitas familiares devem conter uma área descoberta com local 

para recreação infantil com área mínima de 3 (três) metros quadrados para cada pessoa presa, 

com possibilidade de revezamento em 2 (dois) dias de visitas; também nas unidades 

femininas, deve haver instalações sanitárias para mulheres, havendo, ao menos, 1 (um) vaso 

sanitário para cada 10 (dez) mulheres e 1 (um) lavatório para cada 15 (quinze) mulheres36. 

Já em relação aos ambientes que sejam usados pelos presos rotineiramente como área 

do refeitório, lazer, pátio de banho de sol etc, devem possuir instalações sanitárias externas, 

sendo 1 (um) vaso para cada 10 (dez) mulheres e 1 (um) lavatório para cada 20 (vinte) 

pessoas (CONJUR, 2011). 

 Além disso, o pátio para banho de sol deve ter uma área mínima de 1,5 (um vírgula 

cinco) metro quadrado por apenado, desde que haja revezamento do uso (CONJUR, 2011). 

 À vista da importância da arquitetura prisional, Sun (2013), que defende a influência 

da arquitetura no comportamento dos presos, realizou uma pesquisa comparativa entre a 

Fazenda Papuda, estabelecimento penal de execução de medidas privativas de liberdade em 

regimes aberto, semiaberto no Distrito Federal e a Colônia Penal Agrícola Heleno Fragoso, 

localizada em Santa Isabel do Pará.  

O primeiro, segundo a autora, trata-se de um ambiente mal iluminado, inibidor, 

opressor, insalubre, com pouca ventilação e iluminação natural e, diante disso, reduz as 

chances de ressocialização dos indivíduos. Por outro lado, no segundo estabelecimento 

analisado, os detentos realizam cursos profissionalizantes e desenvolvem atividades como 

floricultura, cultivo de hortaliças, produção de frutas, criação de porcos, patos, peixes etc. 

Nota-se, então, a proximidade das pessoas privadas de liberdade com as áreas verdes nesse 

estabelecimento.  

Observou-se que na Colônia Penal Agrícola deu-se prioridade à arquitetura, que 

contribui para a reinserção social do preso, em relação àquela que promove apenas a 

segurança. Ainda assim, constatou-se que o índice de fuga e reincidência em tal unidade é 

quase zero (SUN, 2013).  

Sobre conforto ambiental e função ressocializadora e punitiva da pena, Barcala (2017, 

p.13) esclarece: 

O conforto ambiental busca adequar o meio físico às condições adequadas de 
permanência dos seres humanos, e está totalmente ligado aos sentidos humanos, por 

 
36 P = penitenciária; CP = cadeia pública; COL = colônia; CA= casa do albergado; COC = centro de observação 
criminológica; SAPJ = serviço de atendimento ao paciente judiciário; CPMA = central de penas e medidas 
alternativas. 
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isso podemos considerar que para o ambiente ser confortável deve ser agradável 
visualmente, acusticamente e termicamente. O conforto ambiental favorece o 
equilíbrio na aplicação das funções da pena, pois não permite que a função 
retributiva seja excessivamente punitiva, se sobressaindo à função ressocializadora. 

 Em última análise, Cordeiro (2010) reafirma a importância que a arquitetura exerce no 

processo de ressocialização do preso, uma vez que o mau planejamento arquitetônico pode 

influenciar negativamente o indivíduo. Por isso, é imprescindível que sejam criados espaços 

adequados e aptos ao desenvolvimento de atividades educacionais, laborais, religiosas, de 

convivência familiar e com os demais apenados, como forma de impactar, positivamente, a 

vida das pessoas privadas de liberdade.   

Contudo, conforme demonstrado no decorrer deste capítulo, na prática, não há 

qualquer preocupação com a arquitetura dos espaços prisionais. Pelo contrário, a não garantia 

de acesso à água potável, à luz solar, à ventilação, às áreas verdes, através da construção de 

unidades indignas, servem para punir o indivíduo além dos limites impostos pela lei e pela 

sentença, o que, não raras vezes, torna o ambiente absolutamente insalubre e leva as pessoas à 

enfermidade.  

À vista disso, passar-se-á a analisar a influência dos bens ambientais na saúde e na 

reinserção social das mulheres encarceradas.  
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CAPÍTULO 6: REFLEXOS DO DIREITO AOS BENS AMBIENTAIS NA SAÚDE E 

REINTEGRAÇÃO SOCIAL DAS MULHERES ENCARCERADAS37 

 
O direito à saúde38 é um direito social e fundamental de todos, previsto nos artigos 6º e 

196 e seguintes da Constituição Federal, além de ser um dever do Estado promovê-lo, 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos; o ente estatal deve garantir ao povo o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a promoção da saúde e/ou de sua recuperação. No mais, a Carta Magna 

estabelece que compete ao Sistema único de Saúde39 (SUS), entre outras atribuições, as 

seguintes: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 
saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de 
recursos humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico;V - incrementar, em sua área de atuação, 
o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI - fiscalizar e 
inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo humano; VII - participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90, que regulamenta o SUS, fixa que a saúde tem como 

determinantes e condicionantes a alimentação,  a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos 

bens e serviços essenciais etc, além de garantir que o acesso aos serviços de saúde devem ser 

universais e integrais40 e que as ações que se destinam a assegurar às pessoas e à coletividade 

condições de bem-estar físico, mental e social também integram a saúde. Mormente, o SUS, 

de acordo com o artigo 6º da Lei, atua nos campos dispostos a seguir: 

I - a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; 
c) de saúde do trabalhador; e d) de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica; II - a participação na formulação da política e na execução de 

 
37 Considerando que os temas relativos à saúde de mulheres gestantes e lactantes no sistema prisional foram 
abordados em capítulo próprio, não serão abordados neste. 
38 O acesso à saúde é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
39 De acordo com o artigo 4º da Lei nº 8.080/90: “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos 
e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).” 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 
40 De acordo com o artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90, a integralidade de assistência é “entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” 
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ações de saneamento básico; III - a ordenação da formação de recursos humanos na 
área de saúde; IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; V - a 
colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; VI 
- a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e 
outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; VII - o 
controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 
consumo humano; IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento 
científico e tecnológico; XI - a formulação e execução da política de sangue e seus 
derivados. (grifamos). 

 É relevante expor que a legislação determina que questões ambientais, como a água 

potável e a proteção ao meio ambiente, também são inerentes à saúde e, portanto, integram as 

ações do SUS, o que é chamado de saúde ambiental.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde: 

Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade 
de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e 
psicológicos no meio ambiente. Também se refere à teoria e prática de valorar, 
corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente que, potencialmente, 
possam prejudicar a saúde de gerações atuais e futuras. 

 Com a publicação do Relatório Lalonde, em 1974, proveniente de estudos realizados 

na região dos Grandes Lagos, que apontou a influência do ecossistema para a avaliação e 

criação de ambientes saudáveis, iniciou-se a formação de uma nova mentalidade a partir da 

consciência de que o meio ambiente interfere nas questões relativas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde da população.  

Posteriormente, a Declaração de Alma Ata para os Cuidados Primários em Saúde, em 

1978, reafirmou tal pensamento ao incorporar aspectos sociais, políticos, culturais, ambientas 

e econômicos como indispensáveis às ações e aos serviços de saúde. Nesse sentido, a I, II e III 

Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, realizadas, respectivamente, em 1986, 

1988 e 1981, representaram um avanço, já que apresentaram propostas nesse sentido e 

implementaram a sua disseminação por todo o mundo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).

 No Brasil, o movimento pela Reforma Sanitária foi importantíssimo para possibilitar 

uma mudança nas práticas de saúde. A VIII Conferência Nacional da Saúde, que ocorreu em 

1986, estimulou os constituintes de 1988 a também abarcarem as condições de vida e do meio 

ambiente no conceito de saúde, como foi visto anteriormente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2007). 

Nesse sentido, a Agenda 21, em seu capítulo 6, aborda a proteção e a promoção das 

condições da saúde humana (NAÇÕES UNIDAS, 1992) e abrange, expressamente, a saúde 

ambiental: 
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6.4. Dentro da estratégia geral de obter saúde para todos até o ano 2000, os objetivos 
são: satisfazer as necessidades sanitárias básicas das populações rurais, 
periferias urbanas e urbanas; proporcionar os serviços especializados 
necessários de saúde ambiental; e coordenar a participação dos cidadãos, da área 
da saúde, das áreas relacionadas à saúde e dos setores pertinentes externos à área da 
saúde (instituições empresariais, sociais, educacionais e religiosas) das soluções para 
os problemas da saúde. Como questão prioritária, deve ser obtida cobertura de 
serviços sanitários para os grupos populacionais mais necessitados, particularmente 
os que vivem nas zonas rurais.6.5. Os Governos nacionais e as autoridades locais, 
com o apoio das organizações não-governamentais e internacionais pertinentes e à 
luz das condições específicas e necessidades dos países, devem fortalecer seus 
programas da área da saúde, com especial atenção para as necessidades das áreas 
rurais, para: (a) Criar infra-estruturas sanitárias básicas, bem como sistemas de 
planejamento e acompanhamento: (i) Desenvolver e fortalecer sistemas de 
atendimento primário da saúde que se caracterizem por serem práticos, baseados na 
comunidade, cientificamente confiáveis, socialmente aceitáveis e adequados a suas 
necessidades, e que ao mesmo tempo atendam às necessidades básicas de água 
limpa, alimentos seguros e saneamento; (ii) Apoiar o uso e o fortalecimento de 
mecanismos que aperfeiçoem a coordenação entre a área da saúde e as áreas a ela 
relacionadas, em todos os planos adequados do Governo e nas comunidades e 
organizações pertinentes; (iii) Desenvolver e implementar abordagens racionais e 
viáveis do ponto de vista do custo para estabelecer e manter instalações que prestem 
serviços sanitários;(iv) Assegurar e, quando indicado, aumentar o apoio à prestação 
de serviços sociais; (v) Desenvolver estratégias, inclusive indicadores de saúde 
confiáveis, que permitam acompanhar o avanço e avaliar a eficácia dos programas 
sanitários;(vi) Estudar maneiras de financiar o sistema de saúde baseadas na 
avaliação dos recursos necessários e identificar as diversas alternativas de 
financiamento; (vii) Promover a educação sanitária nas escolas, o intercâmbio de 
informações, o apoio técnico e o treinamento; (viii) Apoiar iniciativas que propiciem 
o auto-gerenciamento dos serviços pelos grupos vulneráveis; (ix) Integrar os 
conhecimentos e as experiências tradicionais aos sistemas nacionais de saúde, 
quando indicado; (x) Promover os meios para os serviços logísticos necessários para 
as atividades de extensão, sobretudo nas zonas rurais; (xi) Promover e fortalecer 
atividades de reabilitação baseadas na comunidade para os deficientes das zonas 
rurais; (b) Apoiar o desenvolvimento da pesquisa e a criação de metodologias: (i) 
Estabelecer mecanismos que propiciem a contínua participação da comunidade 
nas atividades de saúde ambiental, inclusive da otimização do uso adequado dos 
recursos financeiros e humanos da comunidade; (ii) Realizar pesquisas sobre 
saúde ambiental, inclusive pesquisas de comportamento e pesquisas sobre 
maneiras de aumentar a cobertura dos serviços sanitários e garantir uma 
maior utilização desses serviços por parte das populações periféricas, mal 
atendidas e vulneráveis, quando indicado para o estabelecimento de bons 
serviços preventivos e de atendimento sanitário; (iii) Realizar pesquisas nas áreas 
do conhecimento tradicional sobre práticas preventivas e curativas da área da saúde; 
(a) Financiamento e estimativa de custos. 

Não obstante, o Brasil aderiu à Carta Pan-Americana sobre Saúde e Ambiente no 

Desenvolvimento Humano Sustentável, que trata, entre outros, de ações que devem ser 

adotadas pelos países em relação à saúde ambiental (1995). 

Assim sendo, segundo a Política Nacional de Saúde Ambiental (2007):  

O campo da saúde ambiental compreende a área da saúde pública, afeita ao 
conhecimento científico e à formulação de políticas públicas e às correspondentes 
intervenções (ações) relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do 
meio ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, 
com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser humano sob o ponto de vista da 
sustentabilidade. 
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 Dentre os objetivos dessa Política, está o de fomento à promoção de ambientes 

saudáveis, já que “as relações entre os homens e a natureza ocorrem em ambientes que podem 

e devem ser favoráveis à saúde” (p.33). 

 Em suma, a saúde ambiental é a relação direta entre os efeitos que o não acesso a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado pode gerar na saúde da população, o que é ainda 

mais grave no caso das pessoas privadas de liberdade, haja vista a absoluta insalubridade dos 

espaços prisionais brasileiros.  

 Diante disso, além das determinações já expostas no decorrer deste trabalho, inclusive 

pela Lei de Execução Penal, as Regras para Tratamento de Presos da Organização das Nações 

Unidas (1955) determinam que cada unidade prisional deve ter, ao menos, um médico 

qualificado, que deverá ter conhecimentos sobre psiquiatria, bem como que os apenados 

doentes, que necessitarem de cuidados específicos, devem ser transferidos para 

estabelecimentos especializados ou para hospitais civis. No mais, estabelecem que “quando o 

tratamento hospitalar é organizado no estabelecimento, este deve dispor de instalações, 

material e produtos farmacêuticos que permitam prestar aos doentes os cuidados e o 

tratamento adequados” e que: 

1) Ao médico compete vigiar a saúde física e mental dos reclusos. Deve visitar 
diariamente todos os reclusos doentes, os que se queixem de doença e todos aqueles 
para os quais a sua atenção é especialmente chamada. 
2) O médico deve apresentar relatório ao diretor, sempre que julgue que a saúde 
física ou mental foi ou será desfavoravelmente afetada pelo prolongamento ou pela 
aplicação de qualquer modalidade de regime de reclusão. 26. 1) O médico deve 
proceder a inspeções regulares e aconselhar o diretor sobre:  a) A quantidade, 
qualidade, preparação e distribuição dos alimentos; b) A higiene e asseio do 
estabelecimento penitenciário e dos reclusos; c) As instalações sanitárias, 
aquecimento, iluminação e ventilação do estabelecimento; d) A qualidade e asseio 
do vestuário e da roupa de cama dos reclusos; e) A observância das regras 
respeitantes à educação física e desportiva, nos casos em que não haja pessoal 
especializado encarregado destas atividades. 2) O diretor deve tomar em 
consideração os relatórios e os conselhos do médico referidos nas regras 25(2) e 26 
e, se houver acordo, tomar imediatamente as medidas sugeridas para que estas 
recomendações sejam seguidas; em caso de desacordo ou se a matéria não for da sua 
competência, transmitirá imediatamente à autoridade superior a sua opinião e o 
relatório médico.  

 Em relação ao aprisionamento feminino, além das disposições no que tange à saúde 

das mulheres grávidas e lactantes já tratadas nesta pesquisa, as Regras de Bangkok (2010) 

asseguram que: 

O exame médico de mulheres presas deverá incluir avaliação ampla para determinar 
a necessidade de cuidados de saúde básicos e deverá também determinar: (a) A 
presença de doenças sexualmente transmissíveis ou de transmissão sanguínea; e, 
dependendo dos fatores de risco, mulheres presas poderão optar por realizar testes de 
HIV, com orientação antes e depois do teste; (b) Necessidades de cuidados com a 
saúde mental, incluindo transtorno de estresse pós-traumático e risco de suicídio e 
de lesões auto infligidas; (c) O histórico de saúde reprodutiva da mulher presa, 
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incluindo gravidez atual ou recente, partos e qualquer questão relacionada à saúde 
reprodutiva; (d) A existência de dependência de drogas; (e) Abuso sexual ou outras 
formas de violência que possa ter sofrido anteriormente ao ingresso.  

 Outrossim, é garantido o direito das mulheres presas à confidencialidade médica, 

inclusive no tocante ao não compartilhamento de informações. Caso a mulher seja presa com 

seu filho, este também deve passar por exame médico, preferencialmente por um pediatra. 

Ressalte-se que deve ser oferecido atendimento médico adequado, no mínimo, equivalente ao 

disponível na comunidade.  

 Certo é  que as Regras de Bangkok preocuparam-se com o direito da mulher em ser 

examinada ou tratada por uma médica ou enfermeira, salvo nas situações em que forem 

necessárias uma intervenção médica urgente, situação em que, se o atendimento for 

conduzido por um médico, de forma contrária ao solicitado pela presa, uma funcionária deve 

estar presente durante a consulta/tratamento. Além disso, durante os exames, apenas a equipe 

médica deve acompanhar a mulher, exceto se o médico entender, excepcionalmente, que é 

necessária a presença de um funcionário da prisão por razões de segurança ou caso a apenada 

solicite o acompanhamento de um agente.  

Vislumbra-se que, se “durante os exames houver necessidade da presença de um 

funcionário que não seja da equipe médica, tal funcionário deverá ser mulher e os exames 

deverão ser conduzidos de modo a salvaguardar a privacidade, dignidade e 

confidencialidade”.  

Em última análise, a Organização das Nações Unidas abrange uma série de direitos à 

saúde específicos das mulheres privadas de liberdade, quais sejam: 

[...] (c) Cuidados com a saúde mental Regra 12 Deverão ser disponibilizados às 
mulheres presas com necessidades de atenção à saúde mental, na prisão ou fora dela, 
programas de atenção à saúde mental individualizados, abrangentes, sensíveis às 
questões de gênero e centrados na compreensão dos traumas, assim como programas 
de reabilitação. Regra 13 Funcionários/as da prisão deverão ser alertados dos 
momentos em que as mulheres possam sentir especial angústia, para que sejam 
sensíveis à situação dessas mulheres e assegurem que elas recebam apoio adequado. 
(d) Prevenção do HIV, tratamento, cuidado e apoio Regra 14 Ao se formular 
respostas ao HIV/AIDS nas instituições penitenciárias, os programas e serviços 
deverão ser orientados às necessidades próprias das mulheres, incluindo a prevenção 
da transmissão de mãe para filho/a. Nesse contexto, as autoridades penitenciárias 
deverão incentivar e apoiar o desenvolvimento de iniciativas de prevenção, 
tratamento e cuidado do HIV, como a educação entre pares. (e) Programas de 
tratamento do consumo de drogas Regra 15 Os serviços de saúde da prisão deverão 
prover ou facilitar programas de tratamento especializados a mulheres usuárias de 
drogas, considerando anterior vitimização, as necessidades especiais das mulheres 
gestantes e mulheres com crianças, assim como a diversidade cultural de suas 
experiências. (f) Prevenção ao suicídio e às lesões autoinfligidas Regra 16 A 
elaboração e aplicação de estratégias, em consulta com os serviços de atenção à 
saúde mental e de assistência social, para prevenir o suicídio e as lesões auto 
infligidas entre as presas, e a prestação de apoio adequado, especializado e com 
perspectiva de gênero para aquelas mulheres em situação de risco, deverão ser parte 
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de uma política abrangente de atenção à saúde mental nas penitenciárias femininas. 
(g) Serviços preventivos de atenção à saúde. Regra 17 As mulheres presas receberão 
educação e informação sobre medidas preventivas de atenção à saúde, incluindo em 
relação ao HIV, doenças sexualmente transmissíveis e de transmissão sanguínea, 
assim como sobre os problemas de saúde específicos das mulheres. Regra 18 
Mulheres presas devem ter o mesmo acesso que mulheres não privadas de liberdade 
da mesma faixa etária a medidas preventivas de atenção à saúde de particular 
relevância para mulheres, tais como o teste de Papanicolau e exames de câncer de 
mama e ginecológico. 

          Nesse sentido, a Portaria Interministerial nº 1777 de 9 de setembro de 2003, que 

aprovou o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, tem  como finalidades (artigo 

1º): 

I. a reforma e a equipagem das unidades prisionais visando a estruturação de 
serviços ambulatoriais que atendam às necessidades de atenção no nível básico, 
mínimo da assistência no nível da média complexidade (conforme NOAS/MS em 
seu Anexo III – Grupo 7) e componentes das urgências e emergências em saúde, em 
consonância com as especificidades do Sistema Penitenciário Nacional; II. a 
organização do sistema de informação de saúde da população penitenciária; III. a 
implantação de ações de promoção da saúde, em especial no âmbito da alimentação, 
atividades físicas, condições salubres de confinamento e acesso a atividades 
laborais; IV. a implementação de medidas de proteção específica, como a vacinação 
contra hepatites, influenza, tétano; V. a implantação de ações para a prevenção de 
tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, hepatites, DST/AIDS e dos agravos 
psicossociais decorrentes do confinamento, bem como a distribuição de 
preservativos e insumos para a redução de danos associados ao uso de drogas; VI. a 
garantia do acesso da população penitenciária aos demais níveis de atenção à saúde, 
através das referências, que deverão estar incluídas na Programação Pactuada 
Integrada (PPI) estadual, mediante negociação na Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB).     

 
        Destarte, o artigo 8º da Portaria estabelece que a atenção básica de saúde, no âmbito dos 

estabelecimentos prisionais, deve ser realizada por equipe mínima, composta por médico, 

enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e auxiliar de 

consultório dentário, sendo que cada equipe de saúde é responsável por até 500 (quinhentos) 

presos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

      O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, por sua vez,  possui como propósito 

contribuir para o controle e redução dos agravos mais  frequentes no âmbito da população 

prisional brasileira e  fixa, como ações de atenção básica, o controle da tuberculose,   de 

hipertensão e diabetes, da dermatologia sanitária (hanseníase), saúde bucal,  saúde da mulher 

(através da realização do pré natal e do controle do câncer cérvico uterino e de mama). Em 

relação às ações complementares, estabelece o diagnóstico, aconselhamento e tratamento em 

DST/HIV/AIDS, atenção à saúde mental, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

     Já a Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, instituiu a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (PNAISP), tendo com objetivo geral  o acesso das pessoas presas 
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ao cuidado integral no SUS; a  Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, criou regras para 

permitir a operacionalização da PNAISP. A partir disso, estabeleceu-se que  nas unidades 

prisionais que contenham até 100 (cem) detentos, os serviços de saúde devem funcionar, pelo 

menos, durante 6 (seis) horas semanais, ao passo que nos estabelecimentos que abarquem de 

101 (cento e um) a 500 (quinhentos) presos o funcionamento mínimo dos serviços de saúde 

deve ser de 20 (vinte) horas semanais e nas prisões que abranjam de 501 (quinhentos e um) a 

1200 (mil e duzentos) apenados, os serviços de saúde devem funcionar, ao menos, por 30 

(trinta) horas semanas. Por óbvio que os serviços de saúde no sistema prisional devem 

observar as normas sanitárias e de arquitetura penal vigentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014). 

           No mais, a Resolução nº 4, de 18 de julho de 2014, do CNPCP reafirma o direito de 

atendimento integral das pessoas privadas de liberdade pelo SUS, observadas as 

peculiaridades de cada paciente e o perfil epidemiológico da unidade prisional e da região 

onde se encontra preso.  

       A Resolução nº 3, de 7 de junho de 2018, do CNPCP, que também trata da saúde no 

sistema penitenciário, recomenda aos Conselheiros Penitenciários dos Estados e do Distrito 

Federal que programem as seguintes ações: 

I.Informação, educação e comunicação aos presos, extensivo aos seus familiares e 
amigos, sobre os agravos mencionados na presente Resolução. II.Estabelecimento de 
programas de entrega e orientação para o uso de preservativos. III.Prevenção da 
violência sexual. IV.Tratamento da dependência de drogas, incluindo o uso da 
terapia de substituição. V.Programas de fornecimento de insumos estéreis para 
redução de danos. VI.Prevenção da transmissão de HIV, hepatite B e C, Sífilis e 
outras ISTs por meio de serviços médicos ou odontológicos. VII.Prevenção da 
transmissão do HIV e Hepatite B e C por meio de lâminas de barbear, tatuagem, 
piercing e outras formas de perfuração na pele. VIII.Profilaxia para o HIV, sífilis e 
hepatites B e C pós-exposição de risco. IX.Testagem, aconselhamento e/ou 
orientações pré e pós realização da testagem de HIV, sífilis e hepatites B e C. 
X.Tratamento do HIV, cuidados e apoio. XI.Prevenção, diagnóstico e tratamento da 
tuberculose. XII.Prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e da hepatite B. 
XIII.Prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. 
XIV.Vacinação, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. XV. Orientação às 
equipes sobre riscos ocupacionais e fornecimento de equipamentos de proteção 
individual. 

 Mormente, todas as unidades prisionais devem fornecer e distribuir, gratuitamente, 

kits básicos de higiene que contenham preservativos, lubrificantes à base de água e orientação 

para o seu uso correto. 

           Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, a profilaxia pós exposição deve ser 

acessível às pessoas expostas ao HIV, dentre outras doenças infecto contagiosas, e às vítimas 

de agressão sexual, além de ser garantido o fácil acesso aos programas de aconselhamento e à 

testagem voluntária para a sífilis, HIV e hepatites virais, a qualquer momento e durante todo o 
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seu período de detenção e todas as intervenções para prevenção da transmissão do HIV, da 

sífilis e da hepatite B de mãe para filho, incluindo o planejamento familiar e a terapia 

antirretroviral. 

No tocante à tuberculose, devem ser adotadas as seguintes providências: 

I.Realizar o rastreamento de tuberculose por radiografia de tórax e/ou 
presença de tosse por duas semanas ou mais, em todos os ingressantes do sistema 
prisional; II.Realizar, pelo menos uma vez ao ano, a busca de sintomáticos 
respiratórios, na população já encarcerada; III.Realizar o tratamento diretamente 
observado por um profissional de saúde, com o objetivo de melhorar a adesão ao 
tratamento; IV.Em caso de transferência, o prontuário médico deve acompanhar o 
prontuário penal. É de responsabilidade da equipe de saúde prisional de origem a 
comunicação para a equipe de saúde prisional de destino sobre o paciente em 
tratamento de tuberculose. V.Em caso de liberdade, é responsabilidade da equipe de 
saúde prisional a comunicação com a vigilância epidemiológica do município sobre 
o paciente em tratamento; VI.É responsabilidade da equipe de saúde acolher as 
pessoas com tuberculose, esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao tratamento e 
informar sobre a importância da manutenção do tratamento em caso de liberdade; 
VII.Todos os casos de tuberculose identificados no sistema prisional devem ser 
notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação pela Ficha de 
Notificação/Investigação, identificando sempre como "sim" a variável população 
privada de liberdade; VIII.As pessoas vivendo com HIV devem realizar Prova 
Tuberculínica (PT) e o tratamento da infecção latente da tuberculose (ILTB), quando 
indicado; IX.Investigar a tuberculose nas pessoas vivendo com HIV por meio dos 
quatro sintomas prioritários (tosse, febre, emagrecimento e sudorese) em todas as 
consultas no sistema de saúde; X.Nos casos de identificação de um paciente com 
coinfecção Tuberculose-HIV (TB-HIV) proceder com as recomendações do 
Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de adultos para instituição 
oportuna de antirretrovirais XI.Todos os pacientes com tuberculose devem ser 
aconselhados a realizar o teste diagnóstico para o HIV; XII.O isolamento é 
recomendado nas seguintes situações: quando o diagnóstico é realizado na porta de 
entrada, nos casos de resistência aos medicamentos e falências de tratamento; 
XIII.Ocorrendo um caso de TB, é necessário examinar todos os contatos para 
identificar outros casos de TB ativa, especialmente em contatos infectados pelo 
HIV. Principalmente em grandes unidades, todas as PPL de uma mesma cela ou 
galeria devem ser consideradas como contato, o que, na prática, pode implicar a 
realização de busca ativa sistemática em toda a unidade prisional. XIV.Indica-se 
realizar os testes bacteriológicos para diagnóstico de TB em todos os contatos que 
apresentarem tosse, independentemente da duração. Sempre que possível, a 
radiografia de tórax deve ser realizada. Em caso de contatos extramuros, orientar os 
familiares sobre a necessidade de investigar a TB, esclarecer sobre os sintomas e 
realizar a educação permanente de prevenção da doença. Enviar comunicação dos 
contatos à vigilância dos municípios a fim de realizar a investigação. XV.Contatos 
infectados pelo HIV, desde que descartada TB ativa, devem realizar tratamento para 
a infecção latente, independente do resultado da Prova Tuberculínica (PT) 
XVI.Realizar ações de comunicação e educação em saúde para a comunidade 
carcerária (presos e seus familiares, profissionais de saúde e segurança); XVII.A 
adequação da ventilação e iluminação deve ser contemplada na reforma e 
construção de novas unidades prisionais, conforme Manual de Diretrizes Básicas 
para a Construção, Ampliação e Reforma dos estabelecimentos Penais do CNPCP 
XVIII.Realizar avaliação na admissão e anual de profissionais de saúde do sistema 
prisional com o intuito de instituir o diagnóstico precoce da tuberculose e prevenção 
da doença, quando indicado; XIX.Realizar o acompanhamento mensal dos casos de 
tuberculose sendo necessário a coleta de escarro e consulta médica mensal, bem 
como, o exame radiológico e ou outros, conforme Manual de Recomendações para o 
Controle da Tuberculose no Brasil. XX.No caso de tuberculose multirresistente (TB 
MR), o paciente deverá também tomar os fármacos sob o tratamento diretamente 
observado e realizar o acompanhamento médico, os exames laboratoriais e 
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radiológicos de acordo com as normas de tratamento MDR do país. Seu 
acompanhamento pode ser realizado em referência terciária. (grifamos) 

          Considerando que a tuberculose é uma doença que acomete, constantemente, a 

população prisional, em razão da insalubridade das unidades prisionais, a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Projeto Fundo Global Tuberculose, elaborou o 

Manual de Intervenções Ambientais para o Controle da Tuberculose nas Prisões, que 

apresentou medidas a serem adotadas, como alterações arquitetônicas, a fim de permitir a 

iluminação e a ventilação, especialmente nas celas, como forma de melhorar as condições 

ambientais e, consequentemente, de saúde nas unidades prisionais, uma vez que (FUNDO 

GLOBAL TUBERCULOSE, 2012, p.07): 

Sabe-se que a tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa por via aérea e que é 
particularmente frequente no ambiente carcerário, devido sobretudo à ausência de 
ventilação e luz solar adequadas e à superpopulação. No entanto, até o momento, 
as estratégias adotadas para o controle da tuberculose neste ambiente continuam 
sendo essencialmente biomédicas (identificação e tratamento dos casos) e 
educativas. Essas medidas são, sem dúvida, prioritárias, porém têm eficácia limitada 
se não associadas a medidas de melhoria das condições ambientais, raras vezes 
implementadas. [...] A tuberculose e outras infecções respiratórias são transmitidas 
de pessoa a pessoa por via aérea, a partir de um indivíduo doente. Deste modo, a 
proximidade com uma pessoa enferma desempenha papel importante na transmissão 
destas doenças, assim como a ausência de ventilação, que propicia a 
permanência, em suspensão no ar ambiente, de agentes infecciosos eliminados 
pelos doentes e sua inalação pelos sujeitos-contato. Além disso, a persistência de 
elementos infecciosos no ambiente também é favorecida pela ausência de 
iluminação natural, já que os raios solares têm efeito bactericida. Por essas 
razões, ambientes super populosos, mal ventilados e com iluminação solar 
limitada – como observado na maioria das prisões, cadeias públicas e delegacias de 
polícia onde vivem as cerca de 494.237 pessoas privadas de liberdade (PPL) no 
Brasil2 – são particularmente favoráveis à disseminação de doenças 
respiratórias, sobretudo a tuberculose  (grifamos). 

      Assim sendo, é indiscutível a importância da garantia do acesso constante aos bens 

ambientais que promovem a saúde da população prisional.  

        Em que pese todas as disposições legais, o INFOPEN Mulheres (2018) constatou que 

somente 8% (oito por cento) dos 24.122 (vinte e quatro mil cento e vinte e dois) funcionários 

que compõem as unidades prisionais femininas ou mistas são servidores voltados às 

atividades de saúde, como é possível observar na tabela abaixo. 
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Tabela 20: Profissionais em atividade em estabelecimentos penais femininos e mistos 

 
Fonte: INFOPEN, 2016  

 
       No mais, segundo o INFOPEN (2018), 84% (oitenta e quatro por cento) das mulheres 

aprisionadas estão inseridas em unidades prisionais que contam com módulos de saúde. No 

entanto, não foram informados quais foram os critérios considerados para verificar se um 

estabelecimento prisional tem tal módulo, o que pode ter interferido no resultado do 

levantamento. Importante considerar, ainda, que, nos Estados do Acre e do Rio de Janeiro, 

mais de 70% (setenta por cento) da população prisional feminina não tem acesso aos módulos 

de saúde.  



190 
 

 
Tabela 21: Mulheres privadas de liberdade 

Fonte: INFOPEN, 2016  
 

Em relação à quantidade de profissionais da área da saúde nas unidades prisionais 

mistas ou femininas, o número é assustador. Há Estados, como o Acre, Espírito Santo, Pará, 

Paraíba, que não possuem com nenhum médico ginecologista no âmbito do sistema prisional 

feminino/misto e outros, como Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, não abarcam nenhum 

médico psiquiatra. Ressalte-se que os Estados do Rio de Janeiro e Roraima não contam com 

nenhum médico clínico geral em seus quadros (INFOPEN, 2018). 
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Tabela 22: Profissionais da saúde em atividades nas unidades prisionais femininas e mistas 
 

Fonte: INFOPEN, 2018. 

        No que tange aos agravos em mulheres presas, foram constatadas 31.169 (trinta e uma 

mil cento e sessenta e nove) mulheres acometidas com tais enfermidades (HIV, tuberculose, 

hepatite, sífilis, entre outras), sendo que 14.643 (catorze mil seiscentos e quarenta e três) delas 

concentram-se no Estado de São Paulo. Observou-se, ainda, que há uma taxa global de 31,0 

(trinta e uma) pessoas portadoras do vírus HIV para cada grupo de mil mulheres privadas de 

liberdade (INFOPEN, 2018). 
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Tabela 23: Taxa de mulheres com agravos nas unidades prisionais 

Fonte: INFOPEN, 2018 

     Contudo, observa-se que as mortes consideradas naturais incluem os óbitos por 

enfermidade que, muitas vezes, não tem nada de naturais nos espaços prisionais, em razão da 

insalubridade das unidades e da negação do acesso à saúde e aos bens ambientais. Não é à toa 

que as doenças tratáveis matam mais do que a violência no cárcere (UOL, 2017, s.p) e que a 

falta de higiene e assistência em prisões são responsáveis por 61% (sessenta e um por cento) 

das mortes dos apenados no país (G1, 2019, s.p).  

     Prova disso é a incidência da tuberculose, eis que acomete 4.500% (quatro mil e 

quinhentos por cento) vezes maior as pessoas que cumprem pena privativa de liberdade em 

relação às demais. Necessário relembrar, também, que um preso morre a cada 19 (dezenove) 

horas em São Paulo e a cada 38 (trinta e oito) horas no Rio de Janeiro, sendo que 91% 

(noventa e um por cento) dessas mortes foram classificadas, em 2018, como naturais, o que, 

segundo especialistas, não é verdade, uma vez que, segundo eles, a superlotação, a 

insalubridade e a falta de assistência médica são as principais causas (CBN, 2019, s.p).  

     Em relação à taxa de mortalidade, vislumbrou-se a ocorrência de 19, 6 (dezenove vírgula 

seis) óbitos naturais, 0,6 (zero vírgula seis) óbitos criminais, 4,8 (quatro vírgula oito) 
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suicídios, 0,3 (zero vírgula três) óbitos acidentais e 0,6 (zero vírgula seis) óbitos com causa 

desconhecida para cada grupo de 10 mil mulheres privadas de liberdade (INFOPEN, 2018). 

Tabela 24: Taxas de mortalidade para cada 10 mil mulheres privadas de liberdade em 2015 

por natureza da morte e Unidade da Federação 

 
Fonte: INFOPEN, 2018 

         O INFOPEN também comparou as taxas de mortalidade do total da população feminina 

registradas em 2015 em todo o Brasil e aquelas registradas em relação ao total da população 

prisional feminina, com exceção do Estado do Rio de Janeiro, que não informou os dados, 

para cada grupo de 100 (cem) mil mulheres (INFOPEN, 2018). 

Tabela 25: Comparação entre as taxas de mortalidade no total da população e entre a 

população prisional em 2015, de acordo com tipos de óbitos 

 
 

Fonte:INFOPEN, 2018
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 A partir disso, conclui-se que a chance de uma mulher presa cometer suicídio é até 20 

(vinte) vezes maior em relação à população brasileira feminina. 

          Da mesma forma, a pesquisa “Mulheres e Crianças Encarceradas: um estudo jurídico 

social sobre a experiência da maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro”, realizada 

no Presídio de Talavera Bruce e na Unidade Materno Infantil, constatou que o atendimento 

médico era precário nas unidades, uma vez que foi uma das principais queixas apresentadas 

pelas presas, além da ausência de medicamentos, já que 31,7 (trinta e um vírgula sete por 

cento) das entrevistadas afirmaram necessitar de remédios regulares, mas 53,8% (cinquenta e 

três vírgula oito por cento) disseram não os receber de forma adequada (BOITEAUX; 

FERNANDES; PANCIERI, 2015). 

           Ainda nesse sentido, o Relatório sobre Mulheres Encarceradas no Brasil, elaborado em 

2007 pela Pastoral Carcerária, afirmou que a assistência à saúde das mulheres presas é 

absolutamente deficitária. Inclusive, em algumas cadeias públicas, a cela é convertida em 

enfermaria de forma improvisada, mas sem profissionais qualificados para realizar a consulta 

médica. Nas penitenciárias, do mesmo jeito, regularmente, encontram-se lugares também 

improvisados utilizados como enfermarias. Além disso, observou-se que o atendimento 

médico fora das unidades prisionais é quase nulo, haja vista a falta de escolta policial para 

tanto. Não obstante, como visto nos dados trazidos pelo INFOPEN, não há ginecologistas 

suficientes nas prisões femininas e “a deficiência encontrada no atendimento nas unidades do 

sistema penitenciário destinado aos homens se multiplica quando se trata de especialistas nas 

necessidades femininas” (p.30). Consequentemente, não há controle e tratamento de doenças 

sexualmente transmissíveis e tampouco exames de rotina de prevenção de câncer 

ginecológico. Assim, embora o exame Papanicolau deva ser realizado uma vez ao ano, na 

grande maioria das instituições femininas, ele nunca foi disponibilizado.  

          No mais, grande parte das presas sequer chega a realizar consulta médica a fim de 

verificar a necessidade da efetivação do exame de mamografia. Dos 17 (dezessete) Estados 

pesquisados, apenas o Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Amapá afirmaram disponibilizar 

adequadamente os referidos exames, enquanto os demais não apresentaram informações ou 

reafirmaram a ausência de atendimento médico.  

        Em São Paulo, a Secretaria de Saúde realizou mutirão do exame de mamografia, em 

2004, mas não garantiu que as mulheres aprisionadas realizassem-no. Em relação aos exames 

de HIV e outros exames preventivos, as solicitações para efetuá-los não são prontamente 
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atendidas e, quando o são, os resultados não são compartilhados com as interessadas ou 

demora meses para poderem se consultar com um médico.  

       As presas, que já se tratavam antes do encarceramento, relataram que, muitas vezes, os 

medicamentos não são disponibilizados, o que faz com que tenham que interromper o 

tratamento. Também se observou a carência de medicamentos em praticamente todos os 

Estados e o não acesso da população prisional feminina às campanhas de vacinação. Por fim, 

de acordo com os pesquisadores (p.27): 

As condições das edificações das unidades prisionais, afetam diretamente a saúde 
física e mental das mulheres presas. Mais uma vez as más condições de 
habitabilidade, superlotação e a insalubridade são fatores fomentadores de doenças 
infectocontagiosas, como tuberculose, micose, leptospirose, pediculose e sarna. 
 

Diante de todo o apresentado, não restam dúvidas da influência do meio ambiente na 

saúde das mulheres privadas de liberdade, especialmente ao considerar o alto grau de 

insalubridade presente nos espaços prisionais do país.  

De acordo com Cordeiro (2011, p.128):   

[...] o ambiente exerce influência direta sobre o indivíduo e o solicita a interagir [...] 
deve-se ter claro que não apenas o ambiente próximo, único e imediato faz esse 
papel, mas também toda a influência externa oriunda de meios mais amplos poderá 
interferir no curso de vida do indivíduo. 

                        No mais, a Psicologia Ambiental relaciona, também, o meio ambiente com o 

comportamento das pessoas, já que visa a estudar o ambiente concreto e sua influência no 

modo de vida dos indivíduos. Em outras palavras, busca analisar as relações entre ambiente e 

comportamento humano.  

           Kuhnen e Polli (2011, p.2) esclarecem: 

[...] quando se fala sobre a influência do ambiente sobre o comportamento humano 
(ambiente à comportamento), considera-se o ambiente não apenas como contexto no 
qual ocorre a atuação humana, mas como o conjunto de estímulos que interferem 
nesta atuação tendo como um efeito sobre a pessoa ou grupo, podendo ser esse 
efeito consciente ou atuar sobre a pessoa sem que ela se dê conta de que está 
sofrendo qualquer influência. 

 
           Assim sendo, conforme comprovado, inclusive, por pesquisas realizadas no âmbito do 

sistema prisional que constataram o efeito positivo do meio ambiente na reinserção social dos 

apenados já apresentadas neste trabalho, não restam dúvidas de que o acesso efetivo aos bens 

ambientais contribuiria para a humanização da pena privativa de liberdade e, 

consequentemente, viabilizaria uma vida menos indigna e mais saudável dentro do cárcere, 

possibilitando, assim, a reinserção social das mulheres presas.  

            Nesse sentido, Carvalho complementa: 

[...] o ambiente construído exerce um impacto tanto direto – elementos do ambiente 
físico podem influenciar o comportamento, facilitando certas atividades e obstruindo 
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outras – como simbólico, pois comunicam mensagens simbólicas sobre a intenção e 
valores das pessoas que controlam aquele ambiente. Destas colocações depreende-se 
que a participação individual (ou de um grupo) em um determinado ambiente físico 
é influenciada não só pelo espaço físico e suas propriedades, mas também pelas 
pessoas que aí estão, seus papéis e atividades, definidos pelo contexto social no qual 
está inserido aquele meio ambiente físico. Ademais, a maneira como as pessoas 
percebem este ambiente, suas experiências anteriores em outros ambientes e suas 
expectativas a respeito da situação atual, também influenciam em seus 
comportamentos. 
 

       Logo, considerando que as prisões são instituições totais e que, na prática, são ambientes 

insalubres, opressores, desumanos, segregacionistas, que excluem as mulheres da comunidade 

e afastam-nas de seus filhos e familiares, é notório o impacto que gera em seus 

comportamentos, podendo comprometer, inclusive, suas saúdes mentais e físicas.  

        Aliás, a própria Teoria Criminológica da Ecologia Criminal, exposta nesta dissertação, 

defendeu que os locais nos quais as condições de vida são precárias e insalubres funcionam 

como vetores criminológicos, tendo apresentado como proposta para diminuir a incidência de 

crimes, inclusive, a melhoria das condições arquitetônicas, habitacionais e sanitárias. 

           Nota-se que o Estado não garante o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado nas prisões femininas, comprometendo as ações preventivas no tocante à saúde, o 

que, por si só, leva as mulheres a contraírem doenças, e tampouco assegura o acesso efetivo 

aos equipamentos de saúde, através de vacinas, tratamentos preventivos, consultas médicas, 

medicamentos etc, como forma de curar as enfermidades contraídas, o que, sem dúvidas, faz 

parte da necropolítica41 e do que são considerados “corpos matáveis”42.  

               Afinal, em um país onde 57% (cinquenta e sete por cento) dos brasileiros afirmaram 

ser a favor da pena de morte (VEJA, 2018, s.p) e que o Presidente da República, ao ser 

questionado sobre as torturas e mortes, perpetradas pelos agentes do Estado nos presídios do 

Pará, declarou que “problemas acontecem”, quem é que se importa com as questões 

ambientais e de saúde das mulheres privadas de liberdade? 

 
41 A necropolítica, em suma, fundamenta-se na ideia de que a soberania e o poder ditam quem pode viver e quem 
deve morrer. MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São 
Paulo: n-1 edições, 2018. 
42 Segundo Rosa, corpos matáveis são aqueles que se podem deixar morrer.  
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CONCLUSÃO 

 
 No primeiro capítulo, foram abordadas as Teorias Criminológicas, tendo sido dada 

especial atenção à Criminologia Feminista, que serviu como base para todo o presente 

trabalho. Em suma, a Criminologia Feminista defende que os padrões sexistas dos sistemas de 

justiça criminal e penitenciário necessitam ser rompidos. Afinal, conforme observado, as 

mulheres, em razão do papel de gênero imposto socialmente, ao praticarem um crime, são 

submetidas a um julgamento judicial repleto de valores morais, o que, muitas vezes, gera uma 

punição muito mais severa, pelo simples fato de que, aos valores dominantes, ainda é 

inadmissível que uma mulher rompa a condição de dócil e submissa, e na violação de direitos 

fundamentais e garantias processuais, como é o caso do descumprimento do Habeas Corpus 

Coletivo nº 143.641.   

À vista disso, observou-se que as prisões foram construídas por homens e para 

homens, tendo sido as mulheres submetidas ao sistema penitenciário de forma residual, o que 

faz com que as peculiaridades biológicas do sexo feminino, como a menstruação, a 

maternidade e a gravidez, sejam ignoradas na prática, tornando o cárcere ainda mais 

desumano. Por isso, é imprescindível que pesquisas sejam produzidas nesse sentido, a fim de 

dar visibilidade à realidade das mulheres presas e, possivelmente, ajudar a construir um 

sistema penitenciário específico, pensado para atender às peculiaridades do sexo feminino. 

No segundo capítulo, tratou-se do surgimento das prisões femininas no Brasil, 

considerando que os primeiros estabelecimentos prisionais femininos eram administrados por 

uma Congregação Cristã, que buscava a salvação e recuperação moral das detentas, ainda que 

vigorasse, formalmente, a laicidade do Estado, através da oração e do silêncio, o que reafirma 

o denunciado pela Criminologia feminista no sentido de que era inadmissível que mulheres 

transgredissem em razão dos papéis de gênero, socialmente impostos.  

Já no terceiro capítulo, analisou-se, de forma sucinta, as prisões femininas em outros 

países e continentes, tendo sido observado que os problemas em relação à invisibilidade, à 

insalubridade dos espaços prisionais e à escassez dos dados sobre aprisionamento de mulheres 

é uma realidade em todo o mundo, inclusive nos países desenvolvidos.  

No quarto capítulo, primeiramente, expôs-se a legislação nacional e internacional que 

tratam das condições, direitos e dignidade humana no âmbito do encarceramento feminino. 

Posteriormente, examinou-se o perfil das mulheres privadas de liberdade no Brasil e 

observou-se que se trata de mulheres pobres, periféricas, negras, mães, com baixíssimos graus 
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de escolaridade e que foram condenadas pela prática de crimes sem violência ou grave 

ameaça, o que reflete a intenção de criminalizar, segregar e marginalizar a população 

vulnerável socioeconomicamente do país. Além disso, tratou-se das questões específicas das 

prisões femininas, como o abandono, as visitas íntimas, as relações homossexuais, a 

indignidade sexual, a tortura, a docilização dos corpos através de medicamentos, as mulheres 

transexuais, travestis e trangêneras enquanto reclusas e, por fim, da maternidade no cárcere.  

Em relação ao aprisionamento de mulheres grávidas ou mães, defendeu-se que a 

maternidade deve ser exercida em liberdade, haja vista os impactos da separação entre as 

mulheres e seus filhos, bem como os impactos do encarceramento no desenvolvimento de 

bebês. Assim, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal Habeas Corpus Coletivo nº 

143.641 e nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva das 

mulheres mães de crianças, de pessoas com deficiência, gestantes e puérperas devem ser 

substituídas pela prisão domiciliar.  

Da mesma forma, com fundamento no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que 

permite o recolhimento da condenada em regime aberto em residência, caso seja gestante, 

mãe de menor de dezoito anos ou de pessoa com deficiência, e no entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, que flexibilizou o referido dispositivo legal, ao possibilitar a substituição 

quando se tratar, também, dos regimes semiaberto e fechado por questões humanitária e de 

acordo com as peculiaridades do caso, deve ser assegurada a substituição da prisão em regime 

fechado pela prisão domiciliar de mães de menores de dezoito anos, de pessoa com 

deficiência e de gestantes por ser caracterizar a mais perfeita e absoluta personificação de uma 

questão humanitária.  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estudado no quinto capítulo, 

deve ser assegurado a todos, já que se trata de um direito fundamental. Contudo, diante das 

pesquisas apresentadas no decorrer deste trabalho, não restaram dúvidas de que as mulheres 

privadas de liberdade têm, entre outros, esse direito constantemente violado. Na prática, não 

há acesso efetivo à água, ao saneamento básico, às áreas verdes, à ventilação, à iluminação e à 

arquitetura digna, o que torna os espaços prisionais ainda mais insalubres, refletindo 

diretamente na saúde das apenadas.  

No último capítulo, observou-se os inúmeros impactos do não acesso aos bens 

ambientais na saúde e na reinserção social das mulheres presas. Foi possível verificar, ainda, 

que o próprio Poder Público, por meio de Resoluções do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, reconheceu a influência do meio ambiente na saúde e na construção 

de unidades prisionais mais dignas e salubres, o que é denominado de saúde ambiental.  
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A Psicologia Ambiental também reafirma os reflexos do ambiente no comportamento 

dos indivíduos. Logo, são indiscutíveis os efeitos do descumprimento do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado na saúde e na reinserção social das mulheres 

aprisionadas. Não obstante, além de não serem garantidas as medidas de prevenção às 

doenças, por meio das questões ambientais, o acesso aos equipamentos de saúde, como 

atendimento médico, medicamentos e tratamentos, também não são disponibilizados depois 

que as mulheres adoecem, o que, não raras vezes, levam-nas ao óbito, por culpa 

exclusivamente da omissão do Estado. 

À vista disso, é imprescindível que as determinações legais nacionais e internacionais, 

referentes à garantia do acesso aos bens ambientais do sistema prisional sejam asseguradas na 

prática. Aliás, vislumbrou-se que o meio ambiente saudável e salubre pode ser um importante 

aliado para inibir a reincidência das pessoas, o que, por óbvio, aplica-se às mulheres 

aprisionadas, além de contribuir para a constituição de um encarceramento mais digno e 

humanizado.  

Ainda assim, embora os movimentos que buscam melhorar as condições do cárcere 

sejam importantíssimos, é preciso atentar-se aos seus limites. Afinal, a ideia de segregar os 

indivíduos, por meio do encarceramento, sob a justificativa de reintegrá-los à sociedade, é 

ilógica. Na verdade, o que se observa no país, de acordo com os dados trazidos pelo próprio 

Departamento Nacional Penitenciário, é a busca pela criminalização, punição e segregação 

dos grupos marginalizados (mulheres, pobres, negros, periféricos etc), e de seus corpos 

“matáveis”, o que reforça os ideais do capitalismo e da necropolítica.  

Em última análise, é preciso pensar em um mundo sem prisões, mas, enquanto isso 

não acontece, é necessário lutar por melhorias nos espaços prisionais que tornem os cárceres 

menos indignos.   
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