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2. INTRODUÇÃO

"Não sou livre  enquanto outra  mulher  for  prisioneira  mesmo

que as correntes dela sejam diferentes das minhas."

Audre Lorde

Esta pesquisa tem por objetivo abordar a relação existente entre maternidade e

cárcere.  Primeiramente,  cumpre  assinalar  que  há  pouca  produção  teórica  sobre  o

referido  tema,  além  de  existir  diversos  elementos  de  dificuldade  para  obter  essas

informações,  especialmente  em  razão  da  segregação  espacial  dos  indivíduos

compreendidos no objeto da pesquisa. Por este motivo, conforme é possível verificar no

item 6 deste trabalho, a metodologia utilizada articula a observação direta e aplicação de

questionários, conferindo-lhe importante viés empírico.
Apresentamos ao longo deste trabalho que o sistema carcerário, de modo geral,

foi pensado para homens e por homens,  sendo ainda muito recente a legislação que

propõe  a  construção  de  estabelecimentos  prisionais  que  atendam  às  necessidades

específicas  da  mulher  encarcerada.  Na justificativa,  a  partir  de  dados  quantitativos,



sinalizamos  um  aumento  exponencial  na  população  de  mulheres  encarceradas,  que

ocupa um espaço que não foi criado para aquele grupo social com características tão

particulares. 
Neste contexto, um paradigma importante é o psicossocial, pois nele, quando a

mulher ocupar lugar da figura do “criminoso”, quebra a expectativa social e passa a ser

concebida como uma mulher incapaz de cumprir seu papel de mulher na sociedade. O

que  ocorre  é  uma  ação  masculinizante  da  mesma  (HELPES,  2013,  p.  165).  Por

consequência, as mulheres no cárcere, de modo geral, são abandonadas, fator que está

relacionado a uma questão antropológica, visto que se verifica a construção social do

valor solidariedade relacionado ao gênero feminino.
As primeiras mulheres a serem encarceradas que se têm notícia no Brasil eram

escravas, o que nos revela a repressão seletiva da criminalidade, uma vez que é possível

verificar a imposição da pena privativa de liberdade majoritariamente com o escopo de

manter a massa de excluídos sob constante vigilância, repressão e subalterna ao poder

das classes dominantes (BARATTA, 2003). 
Deste  modo,  revela-se  imprescindível  que  a  academia  empreenda  produção

científica  qualificada  sobre  a  referida  temática,  visto  que  se  trata  de  realidade  que

afronta não somente a dignidade humana das mulheres presas, como também a vida do

nascituro, do recém-nascido, do infante, da criança na primeira infância, e até mesmo

das crianças de um modo geral, e, não se pode olvidar ainda dos efeitos reflexos na

sociedade em geral.
É necessário destacar que o vínculo de estágio que a primeira pesquisadora com

o NUSPEN (Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio

de Janeiro) foi de extrema importância para o desenvolvimento da pesquisa pois tornou

viável  a  aplicação  do  questionário  na  Unidade  Prisional  Nelson  Hungria.  Assim,  a

pesquisa  iniciou-se  com  a  graduanda  em  direito  pelo  IBMEC  Betânia  de  Oliveira

Almeida de Andrade, sendo substituída pelo graduando em direito pelo Ibmec Lukas

dos Santos Costa nos últimos 3 meses da execução do projeto. 
O relatório final se divide em 9 itens e o próximo, o item 3, será sobre revisão de

literatura. Na qual será feito um levantamento de obras utilizadas no projeto. Partindo

da ampla concepção e pesquisas sobre as funções do cárcere até o objeto da pesquisa em

si, a revisão irá debater as obras principais que foram utilizadas para a construção das

premissas teóricas que serão aplicadas no estudo empírico.
O item 4 versará sobre os objetivos,  gerais  e específicos da pesquisa.  Sendo

esses e aqueles, em breves termos, uma análise da situação do encarceramento feminino



e a análise da questão das gestantes no sistema prisional, com a delimitação espacial do

objeto da pesquisa para o Estado do Rio de Janeiro.
O item 5 será sobre a justificativa para o projeto. Nele serão debatidas as causas

que impulsionaram os proponentes da pesquisa para executar o projeto. A situação das

mulheres encarceradas no Rio de Janeiro e as construções teóricas acerca do tema do

encarceramento foram determinantes para traçar um novo objeto de pesquisa, dessa vez

com recorte específico de gênero, e com um estudo aprofundado do encarceramento no

Rio de Janeiro.
O  item  6  é  sobre  a  metodologia  aplicada  ao  projeto.  Através  da  leitura,

fichamento e sistematização de textos com objetos da mesma área para gerar acúmulo

teórico entre os pesquisadores e através da aplicação de um questionário que buscou

juntar dados quantitativo entre mulheres encarceradas no Presídio Nelson Hungria, no

Complexo Penitenciário de Gericinó.
O item 7  demonstrará  os  resultados  da  aplicação desse  questionário.  Com a

produção de estatística de dados somada a acumulação teórica dos textos selecionados,

a pesquisa empírica servirá como base para demonstrar a seletividade penal, levantada

em outras pesquisas que também é demonstrada nesse projeto.
O item 8 e 9 são os derradeiros do projeto, aonde o 8 encerrará as discussões

dentro do relatório com uma conclusão final sobre tudo que foi visto, e o item 9 será de

apresentação das referências bibliográficas usadas ao longo da pesquisa.

3. REVISÃO DE LITERATURA

Os estudos  sobre  a  função  do cárcere  são  objeto  de  preocupação central  da

literatura  crítico-criminológica.  No  recorte  crítico,  que  visa  descobrir  a  função  das

prisões para além da sua aparência, mas em sua essência, obras como Vigiar e Punir de

Michel Foucault, e Punição e Estrutural Social, de Otto Kirchheimer e George Rusche

são produções que ensejam leitura cuidadosa e inauguram novas formas de pensar as

estruturas  de punição,  demonstrando serem mais  do que isso,  estruturas de controle

social.
Partindo dessa premissa, de que o cárcere é um instrumento de controle social,

começou-se a estudar como esse instrumento impacta diferentes setores da sociedade. É

o que se verifica nos estudos de Loic Waquant, a exemplo da obra Punir os Pobres, na

qual o autor busca através de pesquisa empírica, demonstrar a seletividade do sistema

penal nas prisões estadunidenses.
Muitos  paralelos  podem  ser  traçados  da  realidade  norte  americana  com  a

realidade brasileira. No que tange às causas geradoras imediatas e aos alvos corriqueiros



do sistema penal, podemos citar a política de guerra as drogas como essa causa, e os

jovens  negros  moradores  de  áreas  periféricas  como os  grandes  alvos.  No  Brasil,  a

pesquisa  de  Luciana  Boiteux,  Controle  penal  sobre  as  drogas  ilícitas:  o  impacto  do

proibicionismo sobre o sistema penal e a sociedade demonstra empiricamente as nuances dessa

forma de controle social.
Aproximando do objeto da pesquisa, o recorte de gênero no estudo do cárcere possui boas

contribuições  teóricas  na  atualidade.  A situação  das  mulheres  encarceradas  é  debatida  em

importantes  estudos brasileiros  como o de Julita  Lemgruber,  Cemitério dos  vivos:  análise

sociológica de uma prisão de mulheres,  assim como a pesquisa de Sintia  Soares Helpes,

Mulheres na prisão: uma reflexão sobre a relação do Estado brasileiro com a criminalidade

feminina.
As premissas do projeto partem dessas construções teóricas anteriores para chegar, a partir

de pesquisa empírica, a demonstrar que a situação das mulheres encarceradas, embora possua

semelhança na situação dos homens – principalmente no que tange a perfil étnico e social – tem

nuances próprias, demonstradas no decorrer do projeto, que precisam de olhar específico para que

a saída para essa problemática seja efetiva.

4. OBJETIVOS

a. Constituem-se como objetivos gerais do presente projeto: 
A pesquisa tem por objetivo analisar a relação maternidade e gestação no

cárcere  nas  unidades  prisionais  femininas  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,

compreendendo o recorte temporal dos anos de 2016 e 2017, com ênfase no

marco legal da Lei nº 13.257/16. 

b. Constituem-se como objetivos específicos do presente projeto: 

i. Analisar as condições de encarceramento das mulheres presas no Estado do Rio

de Janeiro.

ii. Demonstrar como o encarceramento de gestantes nas condições demonstradas

por  intermédio  de  pesquisa  empírica  e  documental  representa  violação  da

dignidade humana,  da vida,  da integridade psicofísica e do direito  a  não ser

submetido a tratamento cruel, desumano ou degradante. 

Tal  realidade  fática  representaria  uma violação  frontal  ao  disposto  na

Constituição Cidadã de 1988, que erigiu a proteção da pessoa humana como



finalidade última do Estado Brasileiro (art. 1o, III, art. 5o, incisos III, X, XLVII,

alínea “e”, e XLIX) e contrariedade aos arts. 3o e 14 da Lei de Execução Penal.

iii. Apresentar como tratamento dispensado às grávidas no sistema prisional impõe,

por via  reflexa,  ofensa a princípios constitucionais  no que tange a direitos e

garantias fundamentais da mulher presa, bem como à integridade física e à vida

do  nascituro.  Demonstraremos  também  como  a  prática  rotineira  de

aprisionamento  da  lactante  e  do  recém-nascido,  impõe  ofensa  à  integridade

física e à vida do infante, levando-se em consideração que as vidas já citadas são

tuteladas  de  modo  absolutamente  prioritário  e  preponderante  pelo  sistema

jurídico  vigente.  Ademais,  pretende-se  analisar  a  aplicabilidade  do  princípio

constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88), que impede a

imposição  da  prisão  provisória  como  pena  antecipada,  vinculando-a

necessariamente aos estritos requisitos cautelares previstos no art. 312 do códex.

Deste modo, como se não bastassem os direitos fundamentais da mulher presa,

vale ressaltar o princípio constitucional da intranscendência das penas (art. 5o,

inciso XLV, CRFB/88) e o  princípio constitucional da presunção de inocência

(art. 5o, LVII, CRFB/88). 
iv. Verificar  a  aplicabilidade  das  normas  de  Direito  Internacional  dos  Direitos

Humanos,  uma  vez  que  nestas  é  possível  encontrar  um  vasto  arcabouço

normativo  para  a  proteção  diferenciada  das  mulheres  grávidas  privadas  de

liberdade,  inclusive  no  que  diz  respeito  à  excepcionalidade  de  sua  prisão,

notadamente no que tange às Regras de Bangkok (normas internacionais para o

tratamento de mulheres encarceradas). 
v. Demonstrar como o Direito Penal,  concebido como panaceia à conflitividade

social,  é  utilizado  para  legitimar  a  atuação  de  forças  opressoras  contra  as

camadas mais frágeis da sociedade. O mesmo é utilizado como mecanismo de

criminalização da miséria, a fim de legitimar o encarceramento maciço daqueles

indivíduos indesejáveis, passíveis de neutralização. Verificaremos como o direito

penal está atrelado a estrutura social.

5.  JUSTIFICATIVA

É necessário ressaltar o caráter repressivo das políticas públicas relacionadas a

problemas sociais. Taiguara Souza (2015, p. 83) salienta o fato de que a pena de prisão é

concebida como panaceia a conflitividade social, dando ensejo ao que a Criminologia

Crítica denomina de “Era do Grande Encarceramento”. Ademais, o referido autor nos



faz indagar as “razões subjacentes à pena de prisão, de modo a buscar compreender a

insistência em um fracasso de dois séculos” (2015, p. 86). 

Deste modo, é possível perceber interações do modelo econômico-social com os

sistemas de punição desde a gênese da prisão. Assim, é possível ressaltar a conexão

entre a punição e estrutura social,  uma vez que George Rusche e Otto Kirchheimer

evidenciam que “o sistema penal de uma dada sociedade não é um fenômeno isolado

sujeito apenas às suas leis especiais. É parte de todo o sistema social, e compartilha suas

aspirações e seus defeitos” (2004, p. 273).

A partir de uma leitura de Loïc Waquant, é possível compreender como ocorre a

gestão  da  miséria  no Brasil.  Pois,  assim como nos EUA,  verifica-se uma crescente

criminalização das consequências da miséria por parte do Estado, o que faz surgir o

desenvolvimento  da  política  de  contenção  repressiva  das  camadas  mais  pobres  da

população.  A criminalização  da  miséria  e  o  encarceramento  maciço  complementar

levaram à insegurança gerada pelo advento do “menos Estado” econômico e social. A

ordem do momento  torna-se então  pela  “guerra a pobreza”,  ou seja,  “mais  Estado

penal”. 

No referido contexto, a população pobre, que não está inserida no mercado de

trabalho capitalista,  deveria  ser  esterilizada,  e  este  movimento pode ser  classificado

como  higienista.  A elite  científica,  convencida  de  sua  “missão  patriótica”,  deveria

promover o “saneamento moral” do país. A “degradação moral” estaria especialmente

associada a pobreza e era concebida como uma epidemia que se deveria tentar evitar.

 

a. ENCARCERAMENTO FEMININO NO BRASIL

Segundo os  dados  apresentados  pelo  Institute  for  Criminal  Policy  Research,

entre 2000 e 2014, o número de mulheres presas aumentou em 50% ao redor do mundo,

passando  de  466.000  mulheres  para  o  patamar  mais  recente  de  700.000.  Por

contrapartida, a população de homens encarcerados aumentou 20% no mesmo período,

para os países analisados pelo relatório. No referido relatório o Brasil ocupa a 4ª maior

população carcerária no mundo, ficando atrás apenas da EUA, China e Rússia, com

607.731 pessoas encarceradas, alcançando a taxa de encarceramento de 300 para cada

100.000 habitantes.

. A partir da análise do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do

Ministério da Justiça (Infopen), produzido em Junho de 2014, é possível verificar um



senário de encarceramento massivo no Brasil entre os anos de 1990 à 2014 com um

aumento de 575% da população carcerária geral. 

Figura 1 – Encarceramento Massivo no Brasil (1900 – 2014)

Fonte: DEPEN-Ministério da Justiça

Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério

da Justiça (Infopen) revelam que entre os anos de 2000 e 2014 houve um expressivo

aumento da população carcerária feminina,  esta cresceu 567,4%, chegando a 37.380

mulheres  encarceradas.  Por  contrapartida,  a  média  de  crescimento  da  população

carcerária masculina, no mesmo período de quinze anos, cresceu 220,20%, chegando ao

total  de  542.407 homens  encarcerados.  É  possível  verificar  esses  dados  a  partir  da

Figura 2 e 3:   



Em  que  pese  a  expressiva  participação  de  homens  no  contingente  total  de

pessoas privadas de liberdade no país, é possível afirmar que a população absoluta de

mulheres encarceradas no sistema penitenciário cresceu de modo que se em 2000 as

mulheres  representavam  3,2%  da  população  prisional,  em  2014  elas  passaram  a

representar  6,4%  do  total  encarcerado.  Deste  modo,  enquanto  a  taxa  total  de

aprisionamento geral aumentou 119% entre 2000 e 2014, a taxa de aprisionamento de

mulheres aumentou 460% no período, saltando de 6,5 mulheres presas para cada 100

mil mulheres em 2000 para 36,4 mulheres em 2014. 

Segundo indicadores do Infopen 2014, 50% das mulheres encarceradas têm entre

18  e  29  anos.  Se  compararmos  essa  distribuição  com a  população  brasileira  total,



notamos que os jovens representam apenas 21% da população do país. Demonstraremos

como  são  estas  as  jovens  selecionadas  como  “clientes  reais”,  do  Direito  Penal

(BATISTA,  2003,  p.16).  Dentre  todas  os  jovens  que  praticam  atos  infracionais,

distribuídos por todas as camadas da população, existe uma parcela que sofre controle

específico por corresponder a parte da juventude considerada “perigosa”.

Neste sentido, é possível interpretar o que Juarez Cirino dos Santos (s.d., p. 4)

fala sobre a criminalidade registrada indicar apenas a atividade do sistema de controle,

como função de denúncia e perseguição penal, não representando a extensão real da

criminalidade, integrada, também, pela criminalidade oculta, a chamada cifra negra da

criminalidade.  Afinal,  o  crime é um fenômeno social  geral  e  a  criminalidade  é  um

fenômeno da minoria. Pretende-se, desta forma, compreender como ocorre o absurdo da

“seleção da minoria criminalizada” retratada pelo autor, uma vez que grande parte das

pessoas praticam ações criminosas, mas apenas parte “selecionada” é criminalizada.

b. MATERNIDADE E CÁRCERE

Figura 4 – Maternidade e Cárcere

A Figura  4  nos  mostra  que  81%  das  mulheres  presas  têm  filhos.  E,  por

intermédio do desenvolvimento da pesquisa proposta buscaremos demonstrar como se

dá a aplicabilidade do encarceramento para mulheres cujo o direito a prisão domiciliar é

assegurado  pelo  Código  de  Processo  Penal,  pela  Lei  de  Execuções  Penais  e  pelas

normas de Direito Internacional de Direitos Humanos. 



O Artigo 318 do Código de Processo Penal1 nos mostra que a prisão preventiva

poderá  ser  substituída  por  prisão  domiciliar  no  caso  de  pessoa  imprescindível  aos

cuidados  especiais  de  pessoa  menor  de  6  (seis)  anos  de  idade  ou  com deficiência,

gestante, mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos ou homem, caso

seja  o  único  responsável  pelos  cuidados  do  filho  de  até  12  (doze)  anos  de  idade

incompletos. Além disto, vale ressaltar que o Lei de Execuções Penais, em seu Artigo

1172 admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular

quando  se  tratar  de  condenada  com filho  menor  ou  deficiente  físico  ou  mental  ou

condenada gestante. 

“Vale  registrar  a  doutrina  de  Gustavo  Badaró,  para  quem,  não
obstante  a  redação do art.  318 do CPP use o verbo "poderá",
demonstrada a hipótese de incidência desse dispositivo cujo ônus da
prova recai sobre a defesa, é dever do juiz determinar o cumprimento
da  prisão  preventiva  em  prisão  domiciliar.  [...]  A questão  não  é
meramente  terminológica,  havendo  reflexos  práticos  em
considerar a prisão domiciliar verdadeira modalidade de prisão.
[...]  Embora o art. 318 utilize o verbo "poderá", é de considerar
que, demonstra a hipótese de incidência do art. 318, o juiz deverá
determinar  o  cumprimento  da  prisão  preventiva  em  prisão
domiciliar.  Trata-se  de  direito  subjetivo  do  preso,
independentemente  de  o  preceito  empregar o  verbo  "poder"  a
indicar inexistente poder discricionário do juiz. Ou seja, deve-se
ler o "poderá" como deverá. (STJ - HC nº 339.356 SP – Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Publicado em 20.10.2015) – (grifamos)

Recente  inspeção do Núcleo de Direitos  Humanos  da Defensoria  Pública  no

Presídio Talavera Bruce, realizada aos 11 de novembro de 2015 demonstra que: 
i. As presas grávidas são alocadas em celas sem qualquer acomodação 

específica para as suas necessidades; 
ii. Recebem a mesma alimentação, sem diferenciação, do coletivo geral de 

presas;
iii. Têm acesso limitado à água potável; 
iv. São transportadas às unidades de saúde na viatura comum do SOE/SEAP,

algemadas, e não em ambulância; 
v. Estão sujeitas ao isolamento em cela infecta, escura e quente; 
vi. Dependem de um longo tempo de espera e de muita insistência para 

receberem atendimento médico de urgência.
1 “Art.  318  do CPP.  Poderá  o  juiz  substituir  a  prisão  preventiva  pela  domiciliar  quando o  agente
for: [...]   III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência;  IV -  gestante;  V -  mulher  com filho de  até  12 (doze)  anos  de  idade  incompletos  [...]”;
(alterado pela Lei 13.257, de 8 de Março de 2016. 
2  “Art. 117 da LEP. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de: [...] III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental [...]; IV
- condenada gestante”.



O relatório temático do  Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura

do Rio de Janeiro (2016) demonstra que a administração penitenciária, de modo geral,

não destina qualquer política específica de acolhimento às mulheres grávidas privadas

de liberdade. Por consequência, é possível verificar uma série de episódios de horror

relatados à equipe do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública do

Estado do Rio de Janeiro, dentre estes, vale citar ao menos dois partos realizados no

interior  das  celas  da  Penitenciária  nos  últimos  meses:  o  primeiro,  realizado  pelas

próprias  mulheres  encarceradas,  que  acudiram a  companheira  de  cela  e  tiveram de

desenrolar o cordão umbilical do pescoço do recém-nascido; e o segundo, divulgado

amplamente na mídia nacional3, o de uma gestante que foi colocada na solitária e ali deu

à luz, em total abandono, apesar dos gritos de socorro. Sem desconsideremos os relatos

de partos que ocorreram no interior das viaturas do SOE/SEAP.

Vale  ressaltar  que  mulheres  grávidas  se  encontram  em  superposição  de

vulnerabilidades4 (gênero,  privação  de  liberdade,  situação  de  saúde,  pobreza,

pertencimento a grupo étnico racial subalternizado etc.), o que resulta na necessidade de

um reforço do dever estatal de proteção destes sujeitos, como se extrai das Regras de

Brasília sobre o Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade.

6. METODOLOGIA UTILIZADA

Levando-se  em  consideração  o  que  propõe  Albarello  (2011,  p.  50),  a

metodologia de pesquisa foi escolhida em função dos objetivos da investigação, em

função do tipo de resultados esperados, do tipo de análises que se deseja realizar. Deste

modo, escolhi os procedimentos de coleta de dados que julguei adequado tendo em vista

seu objeto em particular. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa

foi a metodologia quantitativa, que se desenvolveu por intermédio da aplicação de um

questionário às mulheres que ocupam os cárceres; especificamente, no Presidio Nelson

Hungria, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó. 

3 Fato  noticiado  em:  http://oglobo.globo.com/rio/juiz-da-vep-pede-afastamento-de-diretora-do-talavera-
bruce-17882963. Acesso aos 23/11/2015, às 16h20min.
4 Valemo-nos aqui do conceito de vulnerabilidade contido na seção 2a das Regras de Brasília sobre Acesso
à  Justiça  das  pessoas  em situação  de  vulnerabilidade,  documento  elaborado  no  seio  da  Conferência
Judicial Ibero-americana, no intuito de orientar a promoção de políticas públicas que garantam o acesso à
justiça das pessoas que encontram especiais dificuldades de exercitar com plenitude perante o sistema de
justiça  os  direitos  que  lhes  são  conferidos  pelo ordenamento jurídico.  As  chamadas  “100 Regras  de
Brasília”  recomendam  ainda  uma  série  de  medidas  relacionadas  ao  trabalho  cotidiano  de  todos  os
operadores do sistema judiciário, com o fito de concretizar a melhoria das condições de acesso à justiça
das pessoas em condições de vulnerabilidade.



O  questionário  foi  percebido  como  um  meio  menos  dispendioso,  por  ser

aplicável  a  um grande  número  de  pessoas,  por  permitir  uma  uniformidade  para  a

mensuração e  por  possibilitar  ao  pesquisado pensar  com calma na resposta.   Como

desvantagem, a referida metodologia utilizada impede a expressão de sentimentos e que

exige a habilidade de ler e escrever e a disponibilidade para responder (Goldenberg,

2004, pp. 87-88).

Segundo Minayo e Sanches (1993), um bom método é aquele que permite uma

construção correta  dos  dados em diálogo com a teoria  e  que seja  operacionalmente

exequível.  Segundo  os  autores,  assim  podemos  identificar  o  que  seria  próprio  às

abordagens quantitativas e qualitativas:

Do ponto de vista metodológico, não há contradição, assim como não
há continuidade,  entre  investigação quantitativa  e  qualitativa.  Ambas
são de natureza diferente. 
A primeira atua em níveis de realidade, onde os dados se apresentam
aos  sentidos:  “níveis  ecológicos  e  morfológicos”,  na  linguagem  de
Gurvitch (1955).
A  segunda  trabalha  com  valores,  crenças,  representações,  hábitos,
atitudes e opiniões.
A primeira tem como campo de praticas e objetivos trazer à luz dados,
indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abarcar,
do ponto de vista social, grandes aglomerados de dados, de conjuntos
demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando-os inteligíveis
através de variáveis. 
A segunda adequa-se a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos
e  processos  particulares  e  grupos  mais  ou  menos  delimitados  em
extensão e capazes de serem abrangidos intensamente.
Do ponto de vista metodológico, nenhuma das duas abordagens é mais
cientifica do que a outra. (Minayo e Sanches, 1993, p. 247)

Escolhemos  o  uso  do  questionário  pois  este  pode ser  aplicado  a  um grande

número  de  pessoas.  Levando  em  consideração  o  público  que  seria  aplicado  o

questionário,  buscamos  utilizar  no  questionário  uma  linguagem  clara,  concisa  e

acessível. Compomos o questionário a partir de questões fechadas e uma questão aberta.

Optamos pela utilização de uma linguagem mais coloquial, uma vez que esta permite a

aplicação do questionário a pessoas de diferentes tipos de formação escolar.   Como

estratégia  de  convencimento,  utilizamos  um modelo  de  questionário  que  garante  o

anonimato das pessoas.

Além disto,  antes da aplicação do questionário foi de extrema importância  a

exaustiva  pesquisa  bibliográfica  desenvolvida  sobre  o  tema,  como  a  leitura  e

sistematização dos seguintes textos: 



1. BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre

no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2003, 1ª impressão.  
2. CARVALHO,  Salo  de.  Penas  e  Garantias.   2ª  Edição.  Rio  de  Janeiro:

Editora Lúmen Juris, 2003.
3. DINIZ, Débora.  Cadeia: relato sobre mulheres. 1ª Edição. Rio de Janeiro:

Civilização Brasileira, 2015. 
4. FOUCAULT, Michel.  Vigiar e Punir: nascimento da prisão.  Tradução de

Raquel Ramalhete. 41ª Edição.  Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2013.
5. GIORGI, Alessandro de. A miséria governada através do sistema penal. Rio

de Janeiro: Revan, 2006. 2ª reimpressão, setembro de 2013.
6. WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2002. 

Além da pesquisa bibliográfica,  um passo importante antes da elaboração do

questionário  foi  a  realização  de  pesquisa  empírica  desenvolvida  por  intermédio  de

observação direta no Presídio Feminino Nelson Hungria – Bangu 7. Neste sentido, é

importante  levar  em consideração que  o questionário  foi  aplicado em uma Unidade

Prisional  Feminina  localizada  no  Complexo  Gericinó,  o  Presídio  Feminino  Nelson

Hungria,  portanto  os  dados  obtidos  a  partir  da  aplicação  do  questionário  são

influenciados por este recorte.  

O presídio onde foi desenvolvido o trabalho de campo é um Presídio feminino

destinado à custódia de presas provisórias e presas cumprindo pena em regime fechado.

Originalmente seria destinado à custódia de presas provisórias do sexo feminino, apesar

de não ser denominado de Cadeia Pública, como orienta o art. 102 da Lei 7.210/84 (Lei

de Execução Penal).  Contudo, possui presas condenadas cumprindo pena em regime

fechado. A unidade está localizada no Complexo de Gericinó, há mais de uma hora do

Centro do Rio de Janeiro e não conta com nenhum meio de transporte público que

conduza à porta  do estabelecimento.  Para chegar  ao local  9h nós  precisávamos sair

7:30h da Zona Sul do Rio de Janeiro e eu 6h da manhã da Baixada Fluminense. A

unidade possui capacidade para 500 presas, atualmente tem aproximadamente 700 em

seu efetivo. 

a. Análise e sistematização dos dados:

Os  dados  a  serem apresentados  serão  trabalhados  de  forma  mais  ampla  no

decorrer na pesquisa, uma vez que a análise e sistematização destes perpassa por no

mínimo 4 etapas no decorrer da pesquisa: 



1. Elaboração  do  questionário: o  questionário  foi  elaborado  com base  na

bibliografia lida sobre o tema, assim como com base nos dados obtidos a

partir da pesquisa de campo desenvolvida. O referido questionário constará

em anexo ao presente relatório. 

2. Aplicação do questionário: para  que  ocorra  a  aplicação do questionário

torna-se necessário que a pesquisadora de iniciação científica vá a Unidade

Prisional  de Prisional  de Privação de Liberdade Feminina.  Neste  sentido,

vemos um dos principais elementos de dificuldade para o desenvolvimento

da pesquisa que se constitui pela segregação espacial das referidas mulheres. 

O questionário  foi  aplicado  a  120 mulheres  privadas  de  liberdade  na

Unidade Prisional Nelson Hungria, onde a população prisional gira em torno

de 530 mulheres. Deste modo, aplicamos o questionário a um número de

mulheres  que  corresponde  aproximadamente  23% da  população  prisional

total da referida unidade. Neste sentido, cabe ressaltar que os mesmos foram

aplicados durante as visitas feita pela Defensoria Pública do Estado do Rio

de Janeiro, que ocorre uma vez por semana. Neste momento a pesquisadora

de  iniciação  científica  apresentava  o  questionário  para  as  mulheres,

explicando que seria para uma pesquisa da faculdade, e perguntava se estas

poderiam responde-lo. 

3. Contabilização dos dados obtidos a partir da aplicação do questionário:

após a  aplicação do questionário torna-se necessário a contabilização dos

dados obtidos a partir das respostas oferecidas pelas mulheres privadas de

liberdade. Para tanto, foi desenvolvida uma tabela onde a pesquisadora de

iniciação científica  contabilizou a  resposta  das  120 mulheres  privadas  de

liberdade que responderam o questionário composto por 28 perguntas. 

4. Transformação dos dados obtidos em gráficos: após a contabilização dos

dados  é  necessário  transforma-los  em  gráficos  para  fim  de  facilitar  sua

visibilidade. Deste modo, após a contabilização dos dados obtidos a partir da

aplicação do questionário, os dados foram separados por blocos de pergunta

que envolviam um eixo temático ou por únicas perguntas relacionadas a um

tema e, por fim, transformados em gráficos. 



5. Análise dos dados: após todos os passos já citados passaremos a análise dos

dados  obtidos  a  partir  da  aplicação  do  questionário  tomando  por  base  o

trabalho de campo já realizado, assim como a bibliografia já trabalhada até o

momento.  Neste sentido,  em relação a aplicação do questionário esta  é a

única etapa que ainda resta a ser desenvolvida.  

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

a.  A SELETIVIDADE PENAL VERIFICADA NO ENCARCERAMENTO

FEMININO

Compreende-se a seletividade penal,  partindo da perspectiva da Criminologia

Crítica, como uma característica primordial do sistema penal. É a partir da conclusão

quanto  à  seletividade  penal  que  se  começa  a  questionar  as  funções  do  cárcere  na

sociedade, e a evidente contradição entre aparência e essência em relação a essa função.

A seletividade penal como explica Zaffaroni (p.40, 2001) é a característica do

sistema penal  que  consiste  em empreender  práticas  punitivas  eminentemente  contra

alvos  preferenciais,  ou  seja  a  quem  está  em  condição  de  vulnerabilidade,  e  nesse

sentido, a vulnerabilidade do sistema penal se espelha na vulnerabilidade social. Assim,

ficam sujeitos ao sistema penal os mesmos sujeitos já discriminados e renegados na

sociedade.

É possível observar a seletividade penal nas etapas de criminalização. É nelas,

nas  práticas  legislativas  e  no  cotidiano  das  agências  estatais  de  controle  que  serão

selecionados  os  vulneráveis  para  o  exercício  do  poder  punitivo.  As  etapas  de

criminalização podem ser compreendidas em primária e secundária.

A primária, em breve explicação “é o ato e o afeito de sancionar uma lei penal

material  que  incrimina  ou  permite  a  punição  de  certas  pessoas”  (ZAFFARONI;

BATISTA;  ALAGIA;  SLOKAR,  p.  43,  2006).  Assim,  pode-se  aferir  que  a

criminalização primária não se resume somente na criação de lei penal no tempo e no

espaço.  Essa  etapa  possui  fim diverso:  a  incriminação e  punição de  certas  pessoas,

servindo a criação da lei penal como meio para atingir a finalidade apontada.

 Importante destacar que neste momento, com a descoberta da criminalização

primária é possível derivar outra descoberta: a de que o crime não é uma expressão



natural,  mas  sim,  fruto  de  decisões  políticas  baseadas  em  valores  e  costumes  da

sociedade  que  cria  aquela  lei  penal.  E  dessa  forma  se  expressa  a  seletividade  na

criminalização primária. 

Para  aplicação  e  execução  das  leis  penais  criadas  no  primeiro  momento  da

criminalização, as agências de repressão estatal, tanto administrativas quanto judiciárias,

exercem  o  papel  da  criminalização  secundária.  Assim,  podem  ser  descritas  como

agências de controle social.

Na interação entre as duas, nota-se que o arcabouço de leis penais é tão vasto, no

que diz respeito a quantidade e variedade de condutas criminalizadas, que nunca foi a

intenção  original  cumpri-lo  de  forma  integral.  As  agências  de  controle  se  mostram

incapazes materialmente de executar tantas formas previstas pelo legislador, de modo

que a impunidade5 se torna regra e a criminalização secundária resta  como exceção

(ZAFFARONI;  BATISTA; ALAGIA; SLOKAR, p.  43-44,  2006).  Dado esse  fato,  a

seletividade  é  expressa  pela  criminalização  secundária  no  momento  em  que  esta

seleciona quais crimes controlará e quais deixará de controlar.

 Com o estudo da população carcerária brasileira,  é possível demonstrar essa

seletividade  em outro  foco de  análise:  o  perfil  da  pessoa  encarcerada  no  Brasil.  A

pesquisa  do  Infopen  de  2014  destaca,  principalmente,  as  variações:  raça,  grau  de

instrução, e faixa etária.

No que se refere a raça, fica em evidência a sobre representação de negros e

pardos entre a população carcerária, ao passo que está é composta de 61,67% de negros

e  pardos  frente  a  53,63% da  população  brasileira.  A pesquisa  ainda  aponta  a  sub-

representação  de  brancos  (37,22%  e  45,48%)  além  de  números  quantitativamente

minoritários tanto na população encarcerada quanto na população geral brasileira como

amarelos (0,65% e 0,49%) e indígenas (0,13% e 0,40%).

Ao analisar os dados sobre grau de instrução fica demonstrado que quanto maior

o grau de educação formal, menores são as chances de o indivíduo ingressar no cárcere.

De  modo  que  os  encarcerados  que  possuem  até  o  ensino  fundamental  completo

(incluindo no grupo pessoas  analfabetas  e  alfabetizadas  informalmente)  representam

75,08% enquanto os que tem o ensino médio incompleto até acima do ensino superior

completo são 24,92%.

5 O uso da palavra impunidade na pesquisa não a submete à perspectiva punitiva de buscar a resposta
penal para todas as condutas criminalizadas. Somente aponta a impossibilidade material de investigar,
julgar e executar pena para todos os tipos penais incriminadores do ordenamento jurídico.



Quanto  a  faixa  etária  demonstra  que  os  grandes  alvos  do  sistema penal  são

jovens  entre  18  e  29  anos,  sendo  que  esse  grupo  compõe  55,07%  ao  passo  que

representa somente 18,90% da população brasileira. Essa faixa é cindida em duas, e

analisadas nos intervalos,  18 a 24 anos e 25 a 29 anos. O primeiro grupo é o mais

presente na população carcerária, compondo 30,12% (enquanto na população brasileira

essa faixa corresponde a 11,16%), o segundo grupo corresponde a 24,96% da população

carcerária. 

Não é o segundo grupo que quantitativamente compõe o cárcere brasileiro, esse

sendo o grupo de faixa etária de 35 anos ou mais. No entanto, pela grande diferença na

população  brasileira  dos  dois  grupos,  7,74%  contra  46,09%  fica  clara  a  sobre

representação do grupo entre 25 e 29 anos e a sub-representação do grupo de 35 anos ou

mais.

Desse modo, é possível aferir que o perfil da pessoa encarcerada no Brasil, o

perfil  dos  selecionados  para  o  ingresso  no  cárcere  é  de  jovens  negros  com  baixa

escolaridade.

Estudado o perfil da população carcerária, é possível, em um outro momento da

análise,  traçar  a  seletividade  penal  a  partir  de  outro  enfoque:  os  crimes  que  geram

encarceramento.  A princípio,  a  legislação penal  prevê 1688 condutas  criminosas,  no

entanto, não chega a 10 a quantidade de crimes que motivam a prisão dos que compõem

o sistema criminal.

A pesquisa do InfoPen demonstra que tráfico de drogas, roubo, furto, homicídio,

crimes  previstos  no  estatuto  do  desarmamento,  receptação,  latrocínio,  quadrilha  ou

bando e violência doméstica são os crimes que compõe o sistema prisional.

Contudo, nem essas 9 condutas estão distribuídas de forma equilibrada, sendo

tráfico de drogas e roubo responsáveis por mais da metade dos presos no país (28% e

25% respectivamente, totalizando 53% da população encarcerada). Destacam-se ainda

furto (13%) e homicídio (10%). Demonstrando que estes são as condutas selecionadas

pelas  agências  de  criminalização  secundária  para  execução  das  penas  previstas  na

legislação penal.

a.1. A SELETIVIDADE PENAL ENTRE MULHERES

As  mazelas  estruturais  do  sistema  penal  se  manifestam  também  no

encarceramento feminino. Tal realidade se agrava pelo fato do sistema carcerário não ter



sido  pensado  para  mulheres  e  sim  por  homens  e  para  homens,  não  atendendo  as

necessidades especificas deste grupo com caraterísticas tão particulares. Deste modo, a

condição em que se encontram as mulheres privadas de liberdade é reconhecida como

uma situação específica de vulnerabilidade social. 

A violência de gênero que se manifesta neste contexto de privação de liberdade é

uma das diversas formas de manutenção da dominação masculina que vemos em nossa

sociedade (BOURDIEU,  2009).  A dominação masculina  se manifesta  nas  estruturas

subjetivas e objetivas da nossa sociedade (BOURDIEU, 2009).  A partir da análise desta

realidade é possível perceber que esta representa mais uma forma de manifestação das

relações de poder históricas entre homens e mulheres. 

A violência como forma de manutenção do poder é percebida nesta realidade. A

mulher  criminosa  deixa  de  ocupar  o  papel  esperado  para  ela  enquanto  sujeito  na

sociedade, deixa de se adequar a estrutura social. Assim, a expectativa de ‘tornar corpos

dóceis’ é alcançada por um trabalho preciso sobre o corpo, de modo que o direito penal

exerce o papel de enquadrar o sujeito aos padrões esperados. Os corpos destas mulheres

representam nada mais do que as populações dominadas. 

Assim, cabe ressaltar que hoje o grosso da população carcerária é formado pela

manutenção cotidiana da guerra as drogas. O sistema penal manifesta sua característica

estrutural seletiva no encarceramento feminino. Pois, 

A ocupação  gradativa  do  espaço  público  pelas  mulheres  também
contribuiu para que elas fossem criminalizadas por condutas que antes
eram, majoritariamente, atribuídas aos homens, como por exemplo, o
crime do tráfico de drogas (PANCIERI, 2014, p. 36). 

A primeira  pergunta  presente  no  questionário  referia-se  a  faixa  etária  das

mulheres privadas de liberdade. Para tanto, dividimos em 3 recortes: mulheres de 18 a

29 anos de idade, mulheres de 30 a 60 anos de idade e mulheres com 60 anos ou mais.

Das 120 mulheres que responderam o questionário, 42 % estavam na faixa etária de 18 a

29 anos, 55% estavam na faixa etária dos 30 a 60 anos e 3% estavam na faixa etária de

60 anos ou mais. Deste modo, resta claro que o perfil entre 18 a 29 anos é o pretendido

pelo sistema penal.

Figura 5



A Figura 6 demonstra um fator de extrema relevância que é a vulnerabilidade

socioeconômica das mulheres privadas de liberdade. Assim, um dado relevante sobre o

perfil  das  mulheres  privadas  de  liberdade  refere-se  a  renda  média  da  família  das

mulheres  privadas  de  liberdade.  Pois,  a  partir  dos  dados  obtidos  por  intermédio  da

aplicação do questionário foi possível receber que a renda familiar da grande maioria

das mulheres é inferior a R$ 800,00, o que é menos do que o salário mínimo em vigor.

Deste  modo,  do  total  de  mulheres  privadas  de  liberdade  que  responderam  o

questionário, 62% afirmaram ter renda familiar inferior a R$ 800,00, 19% afirmaram ter

renda familiar de R$ 800,00 à R$ 1.500,00, 11% afirmaram ter renda familiar de R$

1.500,00 à R$ 3.000,00, 6% afirmaram ter renda familiar de R$ 3.000,00 à R$ 5.000,00

e 2% afirmaram ter renda familiar superior a R$ 5.000,00.

Figura 6



A seletividade,  conforme  preceitua  Vera  Andrade  (2003,  p.66),  consiste  na

função real e a lógica estrutural de funcionamento de justiça criminal. Assim, 

Nada simboliza melhor a seletividade do que a clientela da prisão ao
nos  revelar  que  a  construção  (instrumental  e  simbólica)  da
criminalidade  –  a  criminalização  –  incide  estigma  e  seletivamente
sobre a pobreza e a exclusão social,  majoritariamente  masculina,  e
apena residualmente (embora de forma crescente) feminina.

O Sistema de Justiça Criminal funciona como um mecanismo de controle social

informal.  Assim,  o  controle  dirigido  às  mulheres,  enquanto  operadoras  de  papeis

femininos na esfera privada,  representa o controle informal materializado na família

(ANDRADE, 2003, p. 66). Isto explica o fato dos mais pobres estarem em maioria, ou,

totalidade,  dentro  do  sistema  carcerário.  Pois,  o  sistema  penal  age  de  forma

discriminatória  e  seletiva,  reproduzindo  as  opressões  contidas  nas  próprias  relações

sociais (ANDRADE, 2003, p. 91).

b. O EXCESSO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Para  analisar  o  tipo  de  prisão  que  estaria  sendo  aplicado  a  essas  mulheres

fizemos uma pergunta que se dividia em dois grupos: provisórias e sentenciadas. Neste

sentido, cabe ressaltar que observando o que propõe o Art. 282, §6º do nosso Código de

Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada apenas quando não for possível

aplicar outra medida cautelar. Deste modo, a decretação da prisão antes do transito em



julgado da sentença penal condenatória deve ser medida excepcional, aplicável apenas

quando  não  for  possível  outra  medida.  No  entanto,  diversas  pesquisas  produzidas

recentemente  demonstram  que  a  prisão  provisória  vem  sido  utilizada  de  maneira

exacerbada. 

Douglas e Dutra demonstram, a partir da pesquisa Excesso de prisão provisória

no Brasil: um estudo empírico sobre a duração da prisão nos crimes de furto, roubo e

tráfico, que a prisão em flagrante vem sido utilizada como síntese da repressão criminal

no Brasil. Os referidos autores perceberam a ampla prevalência dos flagrantes para o

início da persecução criminal, de modo que se constata o domínio da cena processual se

dá  pelo  par  flagrante/preventiva,  sendo  a  prevalência  das  prisões  preventivas

relacionadas a uma prisão em flagrante. Neste sentido, os autores chegam a conclusão

de que “a alta taxa de conversão dos flagrantes em prisão cautelar, por sua vez, indica

uma operação quase automática da parte do Poder Judiciário, corroborando amplamente

o trabalho seletivo da Polícia Judiciária”.

Lemgruber e Fernandes,  na pesquisa  Tráfico de drogas na cidade do Rio de

Janeiro:  Prisão  provisória  e  direito  de  defesa demonstram “que só  1/3  dos  presos

provisórios chegou a ser condenado com pena de prisão, ou seja, de que dois em cada

três deles deveriam ter permanecido em liberdade durante o processo”. 

Neste sentido, é possível perceber que os dados obtidos a partir da aplicação o

questionário  reafirmam o que as  pesquisas  já  citadas  sinalizavam.  Pois,  do  total  de

mulheres privadas de liberdade que responderam o questionário, a maioria eram presa

provisórias. Das que já foram sentenciadas não nem todas tiveram o transito em julgado

da  sentença  penal  condenatória6.  Segundo  os  dados  obtidos,  46%  eram  presas

sentenciadas e 54% eram presas provisórias. 

Figura 7

6 O artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República preceitua que "ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Deste modo, todas as pessoas acusadas em
processo penal são presumidamente inocentes até que sua culpa seja demonstrada de modo definitivo com
o transito em julgado da sentença penal condenatória. No entanto, com a sentença de primeira instancia,
por mais que ainda tenha recurso em andamento, as presas já se consideram "sentenciadas”. Deste modo,
no grupo das  "sentenciadas” temos as que estão aguardando o transito em julgado da sentença penal
condenatória. 



c. O ABANDONO DAS MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE

O poder punitivo opera sobre a mulher através de múltiplas facetas (PANCIERI,

2014,  p.  74).  Ao  delinquir  a  mulher  não  rompe  apenas  com  a  lei  penal,  mas

principalmente  com o papel  social  que  lhe  é  imposto,  e  desta  forma é  duplamente

punida e rechaçada. Deste modo, a mulher - ao se enquadrar na figura do criminoso –

experimenta  na  prisão  uma  maior  discriminação  perante  a  sociedade.  Experimenta

também uma solidão ainda maior pelo abandono familiar.



Figura 7

Figura 8

Assim, um fator relevante para o estudo sobre mulheres privadas de liberdade é

o  abandono  destas  no  cárcere  e  isto  se  torna  claro  quando vemos  que  do  total  de



mulheres  privadas  de  liberdade  que  responderam o  questionário,  44% não  recebem

visita no cárcere. E, das mulheres que recebem visita, foi possível perceber que estas

recebem visitas majoritariamente de suas mães ou avós, sendo estas responsáveis por

52% das visitas que as mulheres privadas de liberdade recebem. Neste sentido, cabe

destacar o abandono por parte dos companheiros (as) das referidas mulheres privadas de

liberdade, uma vez que por mais que a maioria das mulheres tenham. 

O exame pelo qual as pessoas que visitam as mulheres privadas de liberdade é

algo  rigoroso,  até  mesmo  crianças  e  idosos  passam por  uma  minuciosa  revista.  O

referido procedimento consiste em uma revista vexatória. 

No âmbito carcerário, os familiares e amigos que exercem o direito de
visita acabam se expondo a um tratamento desonrante,  na qual  são
submetidos  a  uma  inspeção  corporal  degradante  como  o  caso  do
exame de órgãos genitais, e também, no qual a pessoa é obrigada a
agachar diversas vezes sobre um espelho,  para saber se não possui
armas (faca, revolver, etc.), celulares e drogas (maconha, crack, etc.).
Essa vistoria acaba expondo a pessoa ao “ridículo”, tanto para o sexo
feminino quanto para o masculino (entre os indivíduos estão crianças,
adolescente,  adultos,  idosos,  gestantes,  entre  outros)  em  que  são
obrigados  a  ficarem desnudos  na  frente  de  funcionários  do  Estado
(agentes penitenciários). (LEMGRUBER, 1999, p. 51)

O reduzido número de mulheres que recebem visita dos filhos relaciona-se com

o fato de que esta  situação extremamente vexatória  causa profunda revolta  entre  as

internas e faz com estas não queiram que os filhos estejam no ambiente prisional. E,

quando estas aceitam a presença destes,  é  comum que as pessoas responsáveis pela

guarda das crianças se neguem a levar as crianças para o referido ambiente. 

- “Não quero meus filhos nesse lugar, cadeia não é lugar de criança. ”
- “Meu filho, todo dia, quando dá 5 horas da tarde, pergunta para o

meu marido que horas eu vou voltar do trabalho. Todo dia, quando
dá  5  horas,  ele  fala:  Papai,  que  horas  Mamãe  vai  chegar  do
trabalho?”7 

A  referida  conjuntura  foi  analisada  por  Lemgruber  (1999,  p.  50)  como

transposição do estigma da mãe para o filho. Pois, 

Se a mãe infringiu a lei suspeita-se que o filho possa ter o mesmo
comportamento. Não parece haver muita preocupação ou respeito com
a família da presa e a humilhação imposta transforma-se em dolorosa
forma de punição adicional.

7 Relatos extraídos ao longo do trabalho de campo.



A transposição do estigma da mãe para o filho pode ser percebida também no

tratamento  dispensado  às  grávidas  no  sistema  prisional.  Pois,  este  impõe,  por  via

reflexa,  ofensa  a  princípios  constitucionais  no  que  tange  a  direitos  e  garantias

fundamentais da mulher presa, bem como à integridade física e à vida do nascituro. A

prática  rotineira  de aprisionamento  da lactante  e  do recém-nascido,  impõe ofensa à

integridade  física  e  à  vida  do  infante,  levando-se  em consideração  que  as  vidas  já

citadas são tuteladas de modo absolutamente prioritário e preponderante pelo sistema

jurídico  vigente.  Deste  modo,  como  se  não  bastassem os  direitos  fundamentais  da

mulher presa, vale ressaltar  o princípio constitucional da intranscendência das penas

(art. 5o, inciso XLV, CRFB/88) e o princípio constitucional da presunção de inocência

(art. 5o, LVII, CRFB/88).

Figura 9



Figura 10

Figuras 11 e 12 - Recebimento de custódia pela família

 



d. REMIÇÃO DA PENA 

A Cartilha da Pessoa Presa (2010, p.19) classifica Remição como “um instituto

que permite diminuir,  pelo trabalho,  pelo estudo,  e por atividades artístico-culturais,

parte da pena. ” Assim, o tempo para redução da pena é contado de duas formas: 

Para cada três (3) dias de trabalho é remido, ou seja, é reduzido um (1)
dia de pena. 
Para cada 18 horas de curso ou atividade também é reduzido um (1)

dia de pena. 

Deste modo, o trabalho ou o estudo são possibilidades de remissão de pena, mas

com base nos dados que foram produzidos a partir da aplicação do questionário, vemos

que  apenas  18%  das  mulheres  conseguiram  remir  pena  por  estudo  ou  e  17%

conseguiram remir pena por trabalho.

Figura 11



Figura 12

e. SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL

Dentre os direitos básicos, merece destaque o direito a saúde, previsto no Art. 6º

da Constituição Federal de 1988.

Art.  6º;  CF/88: São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a  previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Este direito é essencial para que o recluso, ao retornar ao convívio social, atinja

a suposta finalidade da pena, que é a ressocialização.  A saúde, mais do que a ausência

de doenças,  é  bem-estar  físico,  econômico,  psíquico e  social,  conforme conceitua  o

Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (2016). 

A não prestação do tratamento  adequado de saúde a pessoa presa é violar o

direito previsto no Art. 196 da Constituição Federal de 1988. 

Art.  196;  CF/88: A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
garantido  mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que  visem  à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e



igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação.

Conforme prevê a Cartilha da Pessoa Presa (2015, p.10), o apenado ou preso

provisório tem o direito a assistência à saúde. Portanto “é seu direito a assistência por

profissionais  da  área  da  saúde:  médicos,  enfermeiros,  dentistas,  psicólogos,

nutricionistas, entre outros”. Quando o mesmo necessitar de atendimento na “área da

saúde e não houver o profissional na unidade prisional, deverá ser encaminhado para

outro local, após autorização da direção” (2015, p.10).

Vale  ressaltar  que  o  direito  à  saúde  e  o  direito  à  assistência  material  estão

correlacionados,  uma  vez  que  o  primeiro  consiste  no  fornecimento  de  instalações,

roupas e alimentação adequadas. Como o conceito moderno de saúde não restringe o

mesmo a ausência de doenças, classificando o bem-estar físico, econômico, psíquico e

social  como requisitos essenciais  a  uma pessoa saudável,  torna-se perceptível  que a

assistência material é essencial para que a pessoa se mantenha saudável.

A Cartilha  da  Pessoa  Presa  (2015,  p.  10)  sinaliza  no  tópico  do  direito  a

assistência material que caso o apenado ou preso provisório esteja “doente e necessite

de alimentação diferenciada, a direção da unidade prisional deverá providenciá-la, de

acordo  com  a  prescrição  médica”,  regra  que  se  aplica  também  a  presa  que  está

amamentado.   “No caso das instalações,  é direito  do preso,  no mínimo,  possuir  um

colchão e lençóis para dormir” (2015, p.10), direito que não com base no depoimento

dos apenados ou presos provisórios não está sendo respeitado, uma vez que sequer há

local nas celas para todos. No entanto, tendo em vista que o cárcere constitui a principal

forma  de  punição  na  atualidade  (SOUZA,  2015,  p.  83),  o  panorama  atual  de

superlotação e cotidianas violações de direito não deixarão de ser realidade enquanto

percebermos a pena de prisão como panaceia à conflitividade social.  

Segundo a Lei de Execução Penal em seus artigos 12 e 14 o preso ou internado,

terá assistência material, em se tratando de higiene, a instalações higiênicas e acesso a

atendimento medico farmacêutico e odontológico. Mas, a realidade hoje não retrata a

aplicação do referido dispositivo, uma vez que estamos diante de péssimas condições de

higiene.  As  condições  higiênicas  em  muitos  estabelecimentos  são  precárias  e

deficientes, além do que o acompanhamento médico inexiste em algumas delas.

Os gráficos a seguir evidenciam que um recorte de gênero para compreender a

referida problemática é importante, pois as mulheres são as que mais têm prejuízos pela

falta  de  assistência  médica,  principalmente  porque  os  serviços  penitenciários  são



geralmente  pensados em relação aos  homens,  além disso,  muitos  presídios  não têm

meios de transporte para levá-las para algum médico ou hospital, principalmente para

assistência ginecológica e obstétrica. Os sanitários coletivos são um bom exemplo dessa

realidade, já que são precários, piorando as condições de higiene.

Figura 13

Figura 14



Figura 15

f. MATERNIDADE E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

f.1) O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL

“A Carta Constitucional de 1988 trouxe e coroou significativas mudanças em

nosso ordenamento jurídico, estabelecendo novos paradigmas” (AMIN, 2015, p. 49).



Do  ponto  de  vista  político,  após  o  período  da  ditadura  militar,  caracterizado  pela

restrição  de  direitos,  desponta-se  a  necessidade  de  reafirmar  valores  caros  que  nos

foram  ceifados.  De  um sistema  normativo,  garantidor  do  patrimônio  do  indivíduo,

passamos para um novo modelo jurídico que tem em vista resguardar a dignidade da

pessoa humana. Constituição Cidadã de 1988, que erigiu a proteção da pessoa humana

como finalidade última do Estado Brasileiro (art. 1o, III, art. 5o, incisos III, X, XLVII,

alínea “e”,  e  XLIX).  “O binômio individual-patrimonial  é substituído pelo coletivo-

social”  (AMIN,  2015,  p.  49).  Neste  contexto,  o  novo  perfil  social  almejado  pelo

legislador  constitucional  não  poderia  deixar  que  o  sistema jurídico  da  criança  e  do

adolescente  permanecesse  restrito  aos  “menores”  em  abandono  ou  estado  de

delinquência (AMIN, 2015, p. 49). 

No período de Processo Constituinte (1988) foram realizadas duas campanhas

por agentes  interessados em assegurar  os  direitos  infanto-juvenis.  Na década de 80,

houve a insurgência de um grande debate sobre diversos aspectos referentes à proteção

da infância e da adolescência, em que a orientação buscava subsídios nos documentos

internacionais  específicos  no  que  se  referem  à  proteção  e  promoção  dos  direitos

humanos.  Consistia  em um "Movimento  Pró-Constituinte",  que  coletava  assinaturas

para as emendas populares referentes aos direitos da criança e do adolescente. Neste

sentido, merece destaque o trabalho das organizações sociais, que especialmente a partir

de 1985, através de efetivas campanhas, atraiu debates com setores governamentais e

segmentos da sociedade civil voltados para o atendimento da criança e do adolescente

(PEREIRA,  2008,  p.  17).  Como  produto  do  trabalho  destas  organizações  nasceu  o

“Fórum Nacional Permanente de Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum DCA”

que atuou  como principal  articulador  da  ampla  mobilização social  pela  Emenda na

constituição  apresentada  ao  Congresso  Nacional  com  mais  de  250  mil  assinaturas

(PEREIRA, 2008, p. 17). No total, foram coletadas as assinaturas de mais de duzentos

mil eleitores e de um milhão e quatrocentos mil crianças e adolescentes.

A campanha “Criança e Constituinte” (Setembro/86) ocorreu por iniciativa do

Ministério da Educação, voltada ao atendimento das crianças e adolescentes. A segunda

campanha,  “Criança-Prioridade  Nacional”  (Junho/87),  foi  uma mobilização  nacional

para  coleta  de  assinaturas,  visando  aprovação  de  uma  emenda.  O  trabalho  das

organizações sociais  e  a consequente mobilização nacional  forneceram ao legislador

constituinte subsídios para elaboração de normas de proteção à infância e adolescência.



A Constituição de 1988 condensou os preceitos fundamentais da Declaração Universal

dos Direitos da Criança.

Notadamente,  no  que  se  refere  aos  direitos  fundamentais  da  criança  e  do

adolescente, a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) traz em seu corpo o

primeiro  conjunto  de  valores  da  Doutrina  da  Proteção  Integral,  caracterizada  por

princípios  fundamentais  reconhecidos  universalmente.  As  nações  unidas,  por

conseguinte, proclamam que a criança tem direito a cuidados e assistência especiais. Por

fim,  a  Convenção  sobre  os  Direitos  da  Criança  (1990)  reconhece  a  criança  como

verdadeiro sujeito de direito, a exigir proteção especial e absoluta prioridade.

Assim, a intensa mobilização de organizações populares e de atores da área da

infância e juventude, acrescida da pressão de organismos internacionais8, foi essencial

para que o legislador constituinte se tornasse sensível a uma causa já conhecida como

primordial  em  diversos  documentos  internacionais  (AMIN,  2015,  p.  49),  como:  a

Declaração de Genebra, de 19249; a Declaração Universal dos Direitos Humanos das

Nações  Unidas  (Paris,  1948)10;  a  Declaração  dos  Direitos  da  Criança,  de  1959;  a

Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de 195911; e, Regras Mínimas das

Nações Unidas para Administração da Justiça da Infância e da Juventude, de 198512. 

É  possível  ressaltar  diversas  alterações  trazidas  pela  Carta  Magna ao  Direito

Penal Juvenil. Pois, com esta, se inicia a etapa garantista. E, para que tal momento seja

reconhecido é preciso notar que a Constituição é dotada de carácter social ao defender a

8 Como a UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que está presente no Brasil desde 1950,
apoiando as mais importantes transformações na área da infância e da adolescência no País.
9 A Declaração  de  Genebra  foi  aprovada pela  Assembleia  Geral  da  Associação  Médica  Mundial  em
Genebra,  1948,  sofrendo  alterações  em  1968,  1984,  1994,  2005  e  2006.  Disponível  em:
http://www.pactoglobal.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Publicacoes/DeclaracaoGenebra.pdf,  Acesso:
25/07/2017. 
10 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Organização das Nações Unidas em
Paris  no  dia  10  de  dezembro  de  1948.  Disponível  em:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf,  Acesso: 25/07/2017. 
11 A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa
Rica, é um tratado internacional entre os países-membros da Organização dos Estados Americanos e que
foi  subscrita  durante  a  Conferência  Especializada  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  em  22  de
novembro de 1969, na cidade de San José da Costa Rica. Entrou em vigor em 18 de julho de 1978, sendo
atualmente uma das bases do sistema interamericano de proteção dos Direitos Humanos. Disponível em:
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm, Acesso: 25/07/2017. 
12 Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras
de  Beijing),  Adotadas  pela  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas  na  sua  resolução  40/33,  de  29  de
novembro  de  1985.  Disponível  em:  http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-
adolescentes/pdf/SinaseRegrasdeBeijing.pdf, Acesso: 25/07/2017.  

http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/SinaseRegrasdeBeijing.pdf
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/SinaseRegrasdeBeijing.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.pactoglobal.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Publicacoes/DeclaracaoGenebra.pdf


garantia e os direitos da sociedade e estabelecer assim as diretrizes para que tais direitos

possam ser efetivados. 
Houve  um  avanço  no  paradigma  dado  a  infância  e  adolescência  no  Brasil,

substituindo-se  o  tutelar/menorista pelo  garantista.  Portanto,  ocorreu  uma

constitucionalização do Direito da Criança. Segundo Sposato (2011, p. 45), para que os

princípios constitucionais do Direito da Criança e do Adolescente tenham harmonia e

validade é necessário assegurar proteção integral aos jovens, sendo esta materializada

por  políticas  universais,  de  proteção  ou  socioeducativas.  Somente  assim poderá  ser

visível a constitucionalização do Direito das Crianças.  

Estamos  diante  de  uma  Etapa  Garantista  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente, uma vez que se torna evidente a extensão das garantias constitucionais do

processo  penal  de  adultos  aos  processos  relacionados  à  imposição  de  medidas

socioeducativas,  como  as  medidas  privativas  de  liberdade  aplicadas  a  crianças  e

adolescentes (SPOSATO, 2011, p. 70). Como principal característica desta etapa, vemos

o reconhecimento do menor de idade como pessoa, “e, portanto, sujeito de direitos e

titular de uma capacidade progressiva para exerce-los” (SPOSATO, 2011, p. 71). 

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe consigo a determinação de

“prioridade absoluta” para a infância e a adolescência por intermédio de uma norma

constitucional. Neste sentido, estabelece-se uma primazia ou preferência para políticas

públicas voltadas às crianças e adolescentes. Os princípios da prioridade absoluta e o

respeito  à  condição  peculiar  de  pessoa  em  desenvolvimento  inspiraram  a  doutrina

proteção integral à criança e ao adolescente.  

O respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é algo que deve

ser levado em consideração neste contexto, uma vez que a condição atribuída à criança

e ao adolescente é consequência de determinações de tratados internacionais como: a

Declaração de Genebra de 1924 que já determinava a necessidade de proporcionar à

criança uma proteção especial; a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações

Unidas de 1948 que previa o direito a cuidados e assistência especiais; a Declaração

Universal  dos  Direitos  das  Crianças  de  1959;  a  Convenção  Americana  de  Direitos

Humanos  que  prevê  a  todas  as  crianças  os  direitos  as  medidas  de  proteção  que  a

condição de menor requer;  e,  por  fim,  as Regras  de Beijing que estabelece normas

mínimas para a administração da Justiça da Infância e Juventude (PEREIRA, 2008, p.

21). Com destaque especial, vale ressaltar a Convenção Internacional sobre os Direitos



da Criança que é resultado de um esforço comum de vários países que buscaram definir

direitos  humanos  comuns  a  todas  as  crianças  e  adolescentes,  relacionados  à

característica  específica  de  condição  peculiar  de  pessoa  em  desenvolvimento

(PEREIRA, 2008, p. 22).  

A  Convenção  Internacional  consagra  os  Direitos  da  Criança  e  traz  como

pressuposto a Doutrina Jurídica da Proteção Integral, ou seja,

[...] que os direitos inerentes a todas as crianças e adolescentes possuem
características  específicas  devido  à  peculiar  condição  de  pessoas  em
vias  de  desenvolvimento  em  que  se  encontram,  e  que  as  políticas
básicas voltadas para a juventude devem agir de forma integrada entre a
família, a sociedade a ao Estado (PEREIRA, 2008, p. 22).

f.2)  O  PRINCÍPIO  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  OU

INTRNSCENDENCIA DAS PENAS

Este princípio diz respeito  a execução penal,  ou seja,  quando o resultado do

processo penal é uma sentença penal condenatória que transita em julgado, uma pena é

cominada ao indivíduo que praticou a conduta delituosa objeto do processo, e este deve

cumpri-la, na maneira determinada pela sentença que obedece aos limites da lei. 
Nesse  sentido  existem  três  momentos  para  a  análise  do  cumprimento  do

princípio da Individualização da Pena: a cominação, a aplicação e a execução. 
A Cominação acontece no momento da produção da sentença condenatória, o

juiz  competente,  atendendo  aos  limites  da  peça  que  pede  a  condenação  e  a  lei,

estabelecerá uma pena para o indivíduo condenado. Esse processo de cominação recebe

o nome de Dosimetria, e entre outros fatores, o juiz analisará circunstâncias objetivas do

caso concreto, bem como características pessoais do indivíduo para determinar qual a

pena a ser cumprida, dentro do gradiente punitivo previsto no tipo penal. 
A aplicação e a execução dizem respeito ao cumprimento da pena, nelas são

analisas  caso  por  caso  o  regime  a  ser  cumprido  –  fechado,  semiaberto,  aberto  –  e

eventuais  direitos  que  possam  ser  reconhecidos  para  o  apenado.  Nesse  sentido  o

princípio da individualização das penas se expressa de forma a análise das progressões

de regime e do reconhecimento de direitos são feitas de forma individual. 
Dialogando com o princípio da individualização das penas está o Princípio da

Intranscendência, Pessoalidade ou Personalidade da Pena. Esse princípio determina que

a pena não poderá ultrapassar a própria figura do apenado. 



A adequação do direito penal ao princípio da intranscendência é a vedação de

mulheres grávidas e com filhos novos no cárcere. Ciente de que a pena não pode ir além

do condenado, a mulher a espera de um filho ou que já o tenha e este precise de seus

cuidados específicos, a mulher não pode ser submetida ao cárcere mesmo condenado,

por que nesse caso, a pena estaria claramente ultrapassando sua figura e atingindo outro

indivíduo, seja o nascituro, seja a criança.

f.3) MÃES PRIVADAS DE LIBERDADE

Por mais que a ordem processual penal ofereça medida menos gravosa à mãe

privada de liberdade - tendo em vista atingir de maneira menos intensa a maternidade e

o direito dos filhos à convivência familiar -, os dados obtidos a partir da aplicação do

questionário sinalizam que 72% das mulheres são mães e, destas que são mães, 91%

afirmam que são as principais responsáveis pelos filhos fora do cárcere. 

Figura 16



Figura 17

Diante desta realidade, vemos que por mais que à luz do princípio constitucional

da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, CRFB), a prisão processual possa ser

considerada  medida  excepcional  na  ordem  jurídica  brasileira,  verificamos  um  uso

excessivo da prisão provisória. Do quantitativo geral de mulheres que responderam o

questionário, a maioria respondeu que estava presa provisoriamente. Das que já foram

sentenciadas  não  nem  todas  tiveram  o  transito  em  julgado  da  sentença  penal

condenatória13. Segundo os dados obtidos, 46% eram presas sentenciadas e 54% eram

presas provisórias.

13 O  artigo  5º,  inciso  LVII,  da  Constituição  da  República  preceitua  que  "ninguém será  considerado
culpado  até  o  trânsito  em  julgado  de  sentença  penal  condenatória".  Deste  modo,  todas  as  pessoas
acusadas em processo penal são presumidamente inocentes até que sua culpa seja demonstrada de modo
definitivo com o transito em julgado da sentença penal condenatória. No entanto,  com a sentença de
primeira  instancia,  por  mais  que  ainda  tenha  recurso  em  andamento,  as  presas  já  se  consideram
"sentenciadas”. Deste modo, no grupo das  "sentenciadas” temos as que estão aguardando o transito em
julgado da sentença penal condenatória. 



À luz da atual moldura constitucional, a aplicação antecipada de pena ofende,

portanto, o devido processo legal e a garantia da presunção de inocência (art. 5º, inciso

LIV e LVII, CRFB/88). Por esta razão o legislador ordinário, no intuito de combater a

cultura  institucional  de  banalização  das  prisões  cautelares  no  sistema  de  justiça

brasileiro14,  buscou  restringir  a  incidência  da  prisão  preventiva,  passando  a  prever

pressupostos  mais  rígidos  para  sua  decretação  e,  de  outra  banda,  previu  medidas

cautelares alternativas à prisão (art. 310, II,  in fine, e art. 318, CPP, com redação dada

pela Lei nº. 12.403/2011).

No  mesmo  sentido,  o  marco  legislativo  da  Lei  nº.  13.257/16,  Estatuto  da

Primeira Infância,  com vistas a assegurar  os direitos à maternidade e à convivência

familiar entre a mãe e seus filhos menores de 12 anos (arts. 6º, 226 e 227, CRFB/88),

alterou o Código  de Processo Penal para prever a prisão domiciliar para mulher com

filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Neste contexto, é necessário destacar

que  tal  legislação  leva  em  consideração  as  singularidades  do  encarceramento  de

mulheres  e,  especialmente,  das  consequências  de  um decreto  prisional  para  todo  o

núcleo familiar, inclusive as crianças que o compõem.

A medida de prisão domiciliar se alinha às Regras de Bangkok15 (Regras das

Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas), que preconizam a primazia de

penas  não  privativas  de  liberdade  para  as  mulheres  com filhos.  Insere-se  ainda  na

aplicação das cautelares processuais penais à acusada que ostente a condição de mãe o

princípio constitucional da intranscendência das penas (CRFB/88, art.  5º,  XLV), que

impede que a pena (mutatis mutandis, a privação de liberdade) ultrapasse a pessoa do

apenado. Afinal, estamos diante de uma realidade em que quando a mãe é privada de

14 O Infopen, levantamento de informações penitenciárias  produzido pelo Departamento Penitenciário
Nacional, aponta que 40% dos detentos brasileiros são presos provisórios (INFOPEN 2014). Por outro
lado,  as  pesquisas  demonstram  que  “em  37,2%  dos  casos  de  prisão  provisória  no  Brasil,  não  há
condenação à pena de prisão ao final do processo e 17,3% são absolvidos” (IPEA. “A Aplicação de Penas
e Medidas Alternativas”, 2015). Documentos disponíveis em:
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7517/1/RP_Aplica%C3%A7%C3%A3o_2015.pdf

15 As Regras de Bangkok foram extraídas da 65ª Reunião da ONU e estabelecem normas internacionais
para o tratamento de mulheres encarceradas. Merece destaque, para o que se pretende aqui a Regra 64: 
“Regra 64
Penas não privativas de liberdade para as mulheres gestantes e mulheres com filhos/as dependentes serão
preferidas sempre que for possível e apropriado, sendo a pena de prisão considerada apenas quando o
crime for  grave  ou violento ou  a  mulher  representar  ameaça  contínua,  sempre  velando pelo  melhor
interesse do/a filho/a ou filhos/as e assegurando as diligências necessárias para seu cuidado. ”
Embora estejamos diante de prisão preventiva e não propriamente de pena, a Regra 64 é perfeitamente
compatível com a ideia mais ampla de privação de liberdade amparada pela norma em questão.
 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7517/1/RP_Aplica%C3%A7%C3%A3o_2015.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file


liberdade os filhos - de forma majoritária - ficam sob a guarda de um familiar. A partir

dos dados obtidos pela aplicação do questionário verificamos que em 70% os filhos são

“distribuídos  entre  familiares16”  e,  por  consequência,  perdem contato  com o  núcleo

familiar.  Deste  modo,  a  medida  cautelar  diversa  a  prisão  tem em vista  proteger  ao

mesmo tempo: a persecução penal, a maternidade e o direito das crianças à convivência

familiar.

Figura 18

7. DIFICULDADES ENCONTRADAS

 A segregação  espacial  dos  indivíduos  chaves  para  o  desenvolvimento

desta  pesquisa foi  uma das principais  dificuldades  encontradas para o

desenvolvimento desta pesquisa. Uma vez que tanto para aplicação do

questionário,  quanto para o desenvolvimento da pesquisa empírica foi

necessário o deslocamento da pesquisadora de iniciação cientifica à uma

Unidade Prisional Feminina. 

16 Durante o trabalho de campo desenvolvido uma das mulheres privadas de liberdade afirmou que: “meus
filhos foram distribuídos entre os familiares”. 



 Durante  a  aplicação  do  questionário,  uma  das  principais  dificuldades

encontradas  foi  o  grande  número  de  mulheres  presentes  no  cárcere.

Como  não  seria  possível  acompanhar  cada  uma  das  120  mulheres

enquanto  estas  respondiam  o  questionário,  muitas  delas  deixaram  de

responder afirmando que não sabiam ler ou escrever. 

 Além disto, um grande número de mulheres homossexuais se negaram a

responder  o  questionário,  o  que  representa  além de  um elemento  de

dificuldade,  um  dado  relevante  para  a  pesquisa.  Estas,  quando  eu

perguntava se poderiam responder o questionário afirmavam: “Não vou

responder isso, sou lésbica! ”. 

8. CONCLUSÃO 

Em  contraposto  à  escassa  produção  teórica  sobre  mulheres  em  privação  de

liberdade, sinalizamos uma realidade que marca o expressivo aumento da população

carcerária feminina. Estamos, portanto, diante do que a Criminologia Crítica denomina

de “Era do Grande Encarceramento” (SOUZA, 2015, p. 83). Dados do  Levantamento

Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça (Infopen) revelam que

enquanto a taxa total de aprisionamento geral aumentou 119% entre 2000 e 2014, a taxa

de aprisionamento de mulheres aumentou 460% no mesmo período.

Neste  sentido,  cabe  ressaltar  que  as  mazelas  estruturais  do  sistema  penal  se

manifestam também no  encarceramento  feminino.  Através  da  presente  pesquisa  foi

possível  verificar  uma  realidade  sistêmica  de  abandono  das  mulheres  privadas  de

liberdade que se manifesta por múltiplas facetas. Este fato é identificado na absoluta

insuficiência  de políticas  públicas para atender  às demandas da mulher  encarcerada,

com características tão particulares,  bem como,  no abandono familiar  a esta mulher

quando a mesma quebra a expectativa social. 

Realidade que se agrava pelo fato do sistema carcerário não ter sido pensado

para  mulheres  e  sim  por  homens  e  para  homens,  não  atendendo  às  necessidades

específicas  de  gênero,  no  que  tange  a  tratamento,  assistência  familiar,  médica,

psicológica e social. A condição em que se encontram as mulheres privadas de liberdade

é reconhecida como uma situação específica de vulnerabilidade social. 



Tratamos, por fim, da transposição do estigma da Mãe para o Filho. Abordamos

como o aprisionamento desta mulher/mãe impõe, por via reflexa, ofensa a princípios

constitucionais no que tange a direitos e garantias fundamentais da mulher presa, bem

como à integridade física e  à  vida do nascituro e  da criança.  A prática rotineira  de

aprisionamento da lactante e do recém-nascido, impõe ofensa à integridade física e à

vida do infante, levando-se em consideração que as vidas já citadas são tuteladas de

modo absolutamente prioritário e preponderante pelo sistema jurídico vigente.  Deste

modo, como se não bastassem os direitos fundamentais da mulher presa, ressaltamos o

princípio constitucional da intranscendência das penas (art. 5o, inciso XLV, CRFB/88) e

o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88).
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