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Introdução
Este trabalho tem como eixo central a análise da forma como familiares de presos são
descritos nos estudos sobre prisões.
Para tanto, de início, apresenta-se quem compõe a categoria “familiares de presos” hoje
no Brasil, sendo, em seguida, descritas as categorias de Estigma e Prisionização, contextualizandoas na tradição do Interacionismo Simbólico e verificando como explicam a relação das famílias com
o ambiente prisional.
A segunda seção do trabalho volta-se às críticas oriundas da Criminologia Crítica aos
conceitos apresentados e discute sua atualidade e pertinência na conjuntura atual do Sistema
Prisional Brasileiro. Com isso, e após avaliar se os Conceitos de Estigma e Prisionização ainda tem
utilidade, são trazidos os aportes críticos da Teoria de Gênero a tais categorias próprias da análise
criminológica, embasadas em Autoras que realizaram estudos etnográficos com familiares de
presos sob uma perspectiva epistemológica feminista.
1. Um breve perfil dos visitantes de estabelecimentos prisionais no Brasil
Ao traçar um perfil dos visitantes de estabelecimentos prisionais, depara-se com um
cenário de excassos dados quantitativos. Um dos poucos levantamentos nacionais sobre a questão,
trazido em Relatório do Infopen de 2014 aponta que somente 43% das unidades carcerárias
nacionais têm informações completas sobre as visitas recebidas, sendo que dentre os
estabelecimentos que não colaboraram com dados para a pesquisa estão os dos estados do Rio
de Janeiro e São Paulo, que contam com expressiva parcela da população carcerária nacional 1.
Neste relatório foi calculada uma média nacional de 1,6 visitas por pessoa presa a cada
mês. Não há, porém, qualquer informação sobre as próprias visitas, fato que se repete em diversos
“censos” sobre a população carcerária brasileira, nos quais os visitantes são usualmente tratados
como um grupo secundário para análise, vistos como acessórios aos seus parentes presos.
Uma das poucas iniciativas que aclarou o perfil dos visitantes, foi levada a cabo pelo o
Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que oficiou a
Secretaria de Administração Penitenciária Paulista (SAP) para que obter informações relativas ao
número de visitas nos estabelecimentos prisionais do estado, além do seu gênero e idade. Em
resposta à solicitação, a SAP apresentou os seguintes dados:
em 1º de setembro de 2013 havia 356.656 visitantes cadastrados em
estabelecimentos penais destinados à custódia de presos provisórios ou em regime
fechado, sendo que, desse total, havia: 64.000 homens adultos; 234.468 mulheres
adultas; 6.556 adolescentes do sexo masculino, 7.703 adolescentes do sexo
feminino e 49.929 crianças (até 12 anos). (...) Nas instituições penais destinadas à
custódia de presos condenados ao cumprimento de pena no regime semiaberto era
de 46.041 visitantes, sendo 8.307 homens adultos; 25.734 mulheres adultas; 1.480

1

INFOPEN – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 2014. Disponível em:
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versaoweb.pdf. Acesso em 19 de maio de 2017.

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 3

3
adolescentes do sexo masculino; 1.165 adolescentes do sexo feminino e 9.355
crianças (até 12 anos).2

Tais estatísticas descrevem um panorama de composição das visitas, no qual há 65% de
mulheres adultas, 16% de homens adultos, 15% de crianças e 4% de adolescentes, o que denota
uma evidente desproporção em relação ao gênero dos visitantes, com a clara predominância de
mulheres.
A situação encontra paralelos em pesquisas empíricas feitas em outros estados brasileiros,
como é o caso de Laiza Spagna (2008) que investigou o perfil social de visitantes em Brasília e
constatou serem 96% das vistas mulheres e somente 4% homens, panorama que é corroborado
também pelas pesquisas de Yuri Dutra (2011) e Elizabeth Süssekind (2014), que não fornecem
dados numéricos, mas trazem observações de pesquisas de campo em Santa Catarina e no Rio de
Janeiro, respectivamente.
Por sua vez, outro indicador interessante da predominância de mulheres é o tratamento
do grupo de visitantes somente no gênero feminino. É possível notar este traço em inúmeras
matérias jornalísticas que descrevem as filas nos dias em que há visita3 e em páginas da internet
de penitenciárias, centros de detenção provisória4 e de advogados criminalistas5 que se referem às
visitas no feminino. Inclusive, nesses websites encontram-se modelos de formulários somente para
mulheres6, como a chamada “Declaração de Amásia” que é usada para comprovação de união
estável.
Ao considerar a idade dos visitantes, nota-se que há predominância de pessoas adultas.
No entanto, o número de crianças e adolescentes não é desprezível, superando, por vezes, o
número de homens adultos, como no caso de São Paulo7. Em relação a outros estados encontrase o relato de Bruna de Rosa (2014) sobre estabelecimento catarinense na cidade de Criciúma
onde é expressivo o número de crianças visitantes.
No que se refere à raça ou etnia, as poucas pesquisas sobre a questão apontam a
prevalência de pessoas negras.8 É lógico admitir que é válida esta suposição acerca da categoria

2

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Núcleo de Situação Carcerária. Dados sobre a apreensão de
objetos ilícitos (armas, drogas e celulares) em unidades prisionais e análise da eficácia do procedimento de revista íntima
em visitantes de unidades prisionais, 2014.
3
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/67912-veja-depoimentos-exclusivos-de-mulheres-presas-na-penitenciaria-desantana.shtml. Acesso em 8 de outubro de 2016.
4http://cdppiracicaba.blogspot.com.br/p/visitantes.html e http://www.cdpsantoandre.com.br/ são exemplos. Acesso em 14
de julho de 2016.
5
https://lucianoadv.wordpress.com/2011/02/02/quais-documentos-sao-necessarios-para-a-visita-de-um-preso/. Acesso
em 14 de julho de 2016.
6
http://cdpsantoandre.wix.com/cdp-de-santo. Acesso em 8 de outubro de 2016.
7 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Núcleo de Situação Carcerária. Dados sobre a apreensão de
objetos ilícitos (armas, drogas e celulares) em unidades prisionais e análise da eficácia do procedimento de revista íntima
em visitantes de unidades prisionais, 2014.
8
Laiza Spagna (2008) em sua investigação deparou-se com um grupo de prevalência feminina, com idade média de 20
a 30 anos, negras, com dois filhos em média, empregadas informalmente (a maioria como diaristas) com renda mensal
de trezentos a quatrocentos reais. No entanto, em outros trabalhos isso não é descrito da mesma forma, sendo recorrente
a referência às mães de detentos com idade superior à faixa apresentada.
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racial dos visitantes considerando que a maior parte da população carcerária é composta por
pessoas negras9, as quais muito provavelmente tem parentes biológicos da mesma etnia.
Por sua vez, ao se considerar fatores como renda e moradia, há trabalhos que relatam
residirem as famílias de presos em áreas periféricas de centros urbanos. A Professora Vera Telles
descreve: “Faz parte do diário de campo de qualquer pesquisador que circule pelas periferias da
cidade a constatação de que é, hoje, quase impossível encontrar uma família que não tenha contato
e familiaridade, direta ou indireta (conhecidos, vizinhos, parentes), com a experiência do
encarceramento.” (TELLES, 2009, p. 172)
Nas considerações acerca das condição econômica dos visitante, é relevante o impacto
causado pelo encarceramento de um parente na renda de sua família. Isto se deve à ausência de
fornecimento adequado pelo Estado de produtos de higiene pessoal, vestuário e limpeza das celas
que precisam ser adquiridos pelos familiares. Juntamente a esses artigos, podem ser enviados
outros, como alimentos, papel para correspondência e cigarros. Todos os produtos compõem o
chamado “Jumbo” que deve ser entregue em datas específicas nos estabelecimentos pelas próprias
famílias ou por serviços especializados contratados. No estado de São Paulo, uma média de gastos
somente com produtos de alimentação, higiene, vestuário e papelaria revela um custo de 157,16
reais semanais10.
Desta forma, a frágil condição econômica das famílias se agrava ainda mais com a prisão
de um de seus membros, pois cria-se a necessidade de se manter o indivíduo encarcerado, sem
que ele possa contribuir significativamente para a renda familiar durante o cumprimento da pena.
Assim, pode-se afirmar que os visitantes, que já são parte das classes socais de mais baixo poder
aquisitivo, são empobrecidos ainda mais com a prisão de um de seus parentes.
Consolidando tais informaçãoes, tem-se um grupo de visitantes de estabelecimentos
prisionais formado majoritariamente por mulheres adultas, negras, pobres e de origem periférica,
por vezes, acompanhadas por crianças e adolescentes11. Por tal razão e como forma de evidenciar
a predominância feminina nas visitas, este trabalho passará a tratar este grupo no unicamente no
gênero feminino (as visitantes) nos próximos tópicos.

9

Segundo relatório do DEPEN de 2014 a porcentagem de pessoas negras no sistema prisional é de 67%, enquanto na
população brasileira em geral, a proporção é significativamente menor (51%). No estudo há o esclarecimento de que a
categoria negra inclui pretos e pardos.
10
Estimativa feita com valores da empresa “Jumbo CDP” com os produtos sugeridos para manutenção de um detento
durante uma semana em cinco estabelecimentos distintos do estado de São Paulo. Valores disponíveis no website:
http://jumbocdp.com.br/. Acesso em 20 de maio de 2016.
11
Não se ignora a presença de homens adultos no grupo em questão, no entanto, é importante considerar a
predominância feminina nas análises futuras, para que não sejam invisibilizadas com o tratamento de todos os familiares
como se fossem uma categoria homogênea.
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2. Visões sobre as famílias de preso: Contribuições do Interacionismo Simbólico
2.1. A Prisionização Secundária
A ideia de prisionização é uma especialização do conceito sociológico de assimilação,
tendo sido inaugurado por David Clemmer, sociólogo estadounidense, que se insere na tradição do
Interacionismo Simbólico12. Por tal ideia, compreende-se o fenômeno pelo qual o indivíduo, inserido
em um grupo social distinto daquele que anteriormente se encontrava, adapta-se às práticas de um
ambiente novo, paulatinamente enxergando-as como se fossem suas. Nas palavras do autor, a
prisionização é “a aquisição, em maior ou menor grau da forma de vida, moral, costumes e da
cultura geral da penitenciária” (CLEMMER, 1940)
A investigação de Clemmer tinha como objetivo central constatar a forma como o ambiente
prisional altera o comportamento daqueles que dele fazem parte. Assim, sua pesquisa voltava-se a
compreender a maneira como o “cidadão livre” se torna uma “pessoa presa”, a partir da convivência
diária com os demais detentos, guardas e outros sujeitos da dinâmica carcerária.
Em suas observações, ele constatou que essa apreensão de comportamentos opera-se no
cotidiano, com o aprendizado pelos novatos das práticas usuais do cotidiano do cárcere, além da
assimilação de novos hábitos de vestir, trabalhar, dormir e falar conforme linguagem da prisão.
É importante notar que a forma como estas linhas de conduta são transmitidas é uma
mistura indissociável de imposições institucionais e regras de comportamento estabelecidas pelos
próprios detentos. Esta mescla de comportamentos exigidos com práticas proibidas, não se
encontra prevista expressamente em nenhum código de conduta claro, mas é própria do modus
operandi da unidade prisional, que deve ser aprendido na convivência diária (CLEMMER, 1940).
No entanto, esse processo de assimilação pode ser bastante conflituoso. Clemmer (1950)
descreve o ambiente prisional como hostil e individualista, composto por um conjunto de pessoas
“infelizes, amargas e vingativas”, “ineficientes e não letradas”, onde é difícil a adaptação. Por outro
lado, a não absorção das regras internas pode tornar bastante árduo cumprimento de pena com os
demais presos e agentes de segurança interna, de modo que a integração com os outros sujeitos é
quase imprescindível.
Apesar do processo de prisionização ser apontado como uma implicação fundamental do
encarceramento, ele não é homogêneo entre todos aos que é imposta a pena privativa de liberdade.
Há fatores que incidem no grau de assimilação do indivíduo da cultura prisional, como o tempo de
pena e a própria resistência pessoal em não se deixar influenciar pelas experiências institucionais
vividas. No entanto, Clemmer (1950, p. 316) afirma ser impossível que um detento não seja
“prisionizado” ainda que em menor escala, isto é, alguma marca da prisão será feita no indivíduo.
É interessante observar que na obra do autor transparece um forte intuito pragmático. Notase que uma de suas constatação é a relação entre a prisionização e a reincidência de modo que,
12

Como descreve brevemente Eugênio Zaffaroni (2013, p. 154): “O interacionismo simbólico se fundava nas ideias de
George Mead, segundo o qual todos temos um self que se vai formando pelas exigências de papéis dos demais e um eu
que é o que criamos para nós mesmos”.
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prever a forma como as relações carcerárias são apreendidas pelo indivíduo seria estratégico para
reduzir os efeitos danosos da prisão e promover a “reintegração social do preso”.
Esta constatação de que características são adquiridas inevitavelmente com o cárcere é
um dos aportes mais recorrentes da teoria da prisionização em trabalhos posteriores que abordam
a extensão dos efeitos da prisão para outros grupos de permeabilidade do cárcere, como os
familiares de presos.
Em relação aos autores contemporâneos que empregam o conceito, está Elisabeth
Susskind (2008), ao tratar das relações entre indivíduos em prisões cariocas. A autora descreve
que o ambiente prisional é propositalmente fechado por aqueles que constroem sua cultura própria,
de modo que os próprios presos assimilam a cultura interna e passam a desejar que ela seja uma
forma de identidade do grupo do qual fazem parte, apenas compartilhando-a com aqueles que tem
contato: seus familiares e agentes. Em suas palavras: “A parte (ou as partes) que consiste na
essência do ser preso não é para ser conhecida mesmo. É assim que o mundo da prisão permanece
obscuro, ou interpretado quase que somente por seus custodiadores ou visitantes.” (SUSSKIND,
2008, p. 68).
A obra de David Clemmer pouco menciona os familiares de presos. Os poucos
apontamentos feitos ao grupo colocam as visitantes somente como um instrumento para que a
prisionização do parente preso ocorra em menor grau, de forma que a família é vista através do
detento e não apresenta suficiente importância para ser tratada como um grupo autônomo que
também sofre com a prisão.
O enfoque nas famílias torna-se mais evidente a partir do conceito de Prisionização
Secundária, desenvolvido por Megan Comfort (2008), que parte da teoria de Clemmer, adaptandoa para analisar as relações entre presos e suas esposas ou companheiras durante o cumprimento
da pena13.
A autora escreve que as mulheres com parceiros encarcerados passam por um processo
de prisionização secundária menos drástico que na construção de Clemmer, mas ainda severo, pois
deriva e depende da prisionização primária de seus parceiros. Assim, essas mulheres apresentam
um status peculiar de “quase-presas” e precisam lidar com a justaposição de dois mundos
fortemente separados, tornando-se encarceradas e livres ao mesmo tempo, uma condição marcada
por profundas ambivalências (COMFORT, 2008, p. 15-16).
Há de se pensar, entretanto que o fenômeno da prisionização secundária é hoje mais
complexo, pois ele não se limita somente ao familiares e estende-se a um grupo social ainda maior:
o das pessoas pobres que residem em regiões periféricas. Isso foi constatado por Michel Misse
(1999), que observou nas favelas cariocas a presença da dinâmica própria do cárcere, com a

13

Sobre a formulação de Comfort, Rafael Godoi (2011): “Comfort (2003) formulou a hipótese de “prisionização
secundária”, como um dos processos que afetam principalmente as mães, esposas e namoradas de presos que continua
- mente passam pela experiência de visitação em uma unidade prisional.”
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absorção de linguagem, símbolos, comportamentos esperados e modos resolução de conflitos
verificados nas cadeias.
Com a associação da cultura carcerária à população mais pobre, ela passa a compartilhar
as consequências da prisionização. Assim, mesmo sem qualquer experiência prisional, por sua
origem e condição econômica, os indivíduos são vistos como portadores de uma identidade
prisionizada, segundo a qual se justifica uma lógica de constante suspeita pela qual estariam mais
propensos ao cometimento de crimes.
Desta forma, as famílias de presos na atualidade podem ser descritas como duplamente
suspeitas, pois já partem de um extrato social inferiorizado, identificado com a prática de crimes e
ainda apresentam uma relação afetiva com os condenados criminalmente. Assim, tornam-se
“praticamente criminosas” e portadoras de uma condição inferior, na qual mereceriam menos
proteção que os demais cidadãos.
Este rebaixamento da condição de sujeitos de direito, cada vez menos dotados de
dignidade, nem sempre é compreendido como uma ruptura, um choque. Como coloca Ana Gabriela
Braga (2008, p. 44), na prisionização há um processo de apreensão de novas práticas, ao mesmo
tempo em que se abalam os parâmetros de comportamento anteriormente toleráveis. Nesta lógica,
situações que seriam inaceitáveis, como a revista íntima, são paulatinamente naturalizadas,
evitando estranhamentos e choques contínuos.
2.2. O Estigma de Cortesia
Erving Goffman, assim como Clemmer, também é partidário das forma de investigação do
Interacionismo Simbólico, voltando sua obra para formas de interação entre indivíduos em
condições específicas para análise sociológica. Dentre tais formas de convivência estão aquelas
nas quais indivíduos estigmatizados interagem com seus pares ou com membros do “grupo padrão”
(GOFFMAN, 1988, p. 7).
Assim, suas constatações são embasadas em rico material empírico que busca
entender o processo de estigmatização de indivíduos envolvidos em relações desiguais de diversas
naturezas, como portadores de deficiências físicas, pobres, imigrantes, além de presos e exdetentos. Apesar da amplitude de seu campo analítico em Estigma: Notas sobre a manipulação da
identidade deteriorada (GOFFMAN,1988), há um aprofundamento das aplicações do conceito em
Manicômios, Prisões e Conventos (GOFFMAN, 2010), onde ele se complexifica ao ser
compreendido em conjunto com as chamadas Instituições Totais
Por estigma, compreende-se a criação de uma identidade social virtual degradada para
aqueles indivíduos que destoam dos padrões hegemônicos, devido a algumas características que
apresentam. Goffman tem como pressuposto a ideia de que a sociedade define padrões pelos quais
categoriza atributos pessoais entre normais e desviados. Estas preconcepções, apesar de não
corresponderem a verdadeira individualidade do sujeito estigmatizado, o reduzem a uma categoria
“estragada e diminuída” sobrepondo uma identidade social virtual sobre sua identidade social real.

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 8

8
No entanto, a teoria do estigma é mais complexa que um mero conjunto de preconceitos.
Ela envolve a prevalência de um grupo social que define seus valores próprios como o padrão geral
a ser seguido por meio de uma ideologia que justifica a inferioridade de certos indivíduos e encobre
uma repulsa baseada em fatores reais que ficam encobertos, como a classe social (GOFFMAN,
1988, p. 8).
O estigma do preso, é dotado de complexidade maior, pois ele se soma as implicações do
cárcere nos indivíduos, por meio das chamadas “mutilações do eu”. Estas imprimem ao sujeito uma
condição degradada por meio de procedimentos institucionais próprios para garantir a criação de
um indivíduo reformulado para a nova posição que irá ocupar (GOFFMAN, 2010, p. 24).
A questão que se coloca é como se inserem os familiares de detentos nos apontamentos
do autor em questão. São eles dotados de estigma próprio? Tem eles seu eu mortificado pela
relação que nutrem com o indivíduo institucionalizado?
Especificamente sobre as visitantes, Goffman (1988, p. 91-92) os descreve como grupos
que perturbam a ordem interna das Instituições por serem olhos atentos capazes de apontar
irregularidades e causar problemas para a equipe dirigente. A própria visitação é referida como uma
forma de exibição institucional, na qual os funcionários mascaram as condições degradantes nas
quais vivem os internos e criam uma realidade ideal para ser vista e aprovada pelos parentes. Nessa
lógica, as salas de visita são locais especiais e vigiados e a ocasião se torna um evento quase
festivo.
Tal descrição distancia-se de certa maneira da realidade brasileira, guardando certa
aproximação com penitenciárias estadunidenses sobre as quais há análise semelhante14. A
ausência de espaços específicos para visitação social ou íntima em parte considerável dos
estabelecimentos prisionais brasileiros15, além da da revista íntima apresentam para as visitantes
uma realidade bastante condizente com o cotidiano das práticas institucionais.
Embora seja distante a experiência das famílias estudadas por Goffman com aquelas que
visitam seus parentes hoje no Brasil, há desdobramentos da teoria do estigma que apresentam
interessante pertinência e atualidade, com destaque para o chamado “Estigma de Cortesia”, que se
aborda a seguir.
Ao observar as relações de indivíduos estigmatizados nota-se que não há somente reações
de repulsa por parte dos demais sujeitos inseridos em seu meio social, apesar destas prevalecerem.
Existem também aqueles indivíduos “benévolos” que tem empatia pelo indivíduo olhando-o para
além da identidade social degradada. Tais pessoais podem estreitar ainda mais sua relação com o
indivíduo deteriorado tornando-se o que Gofmman denomina de “pessoa informada”. Nesta

14

Megan Comfort (2008) descreve os dias de visita na prisão californiana de San Quentin, como ocasiões festivas, que
envolvem certa preparação dos agentes penitenciários para a criação de um ambiente diferenciado. Ao contrário do que
se conhece da realidade dos dias de visitação nas penitenciárias brasileiras, há locais específicos para visita social e
íntima com estrutura adequada, a entrada nos estabelecimentos é organizada por meio de senhas e horários, evitando
grandes filas e não há revista íntima.
15
Segundo Relatório do DEPEN de 2014, apenas 37% dos estabelecimentos prisionais têm local específico para visita
social e 31% para visita íntima. DEPEN – Ministério de Justiça, op. cit. 88
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condição de proximidade, os “informados” permitem que o estigma os contamine, deixando que
sejam afastados dos padrões de identidade hegemônicos e se acoplem ao grupo dos
estigmatizados.
Com esta ligação da pessoa antes “normal” ao indivíduo deteriorado, ela se torna
“estigmatizada por cortesia”. Na descrição de Christine Mattley (1998, p. 147), trata-se do fenômeno
em que um indivíduo é relacionado por meio da estrutura social a outro sujeito estigmatizado, sendo
que a relação de ambos leva a sociedade a tratar ambos como se fossem um só.
Os indivíduos estigmatizados, seja de modo primário ou por cortesia podem ser
classificados em dois grupos distintos. No primeiro, estão os indivíduos desacreditados, aqueles
claramente identificados com seu estigma, os que não conseguem ocultá-lo, como por exemplo, as
pessoas que apresentam deformidades no corpo que não podem ser escondidas. No segundo
grupo, encontram-se os chamados desacreditáveis, que são aqueles que tem a possibilidade de
esconder sua condição inferiorizada em algumas de suas relações sociais, por meio de diversas
estratégias que são desenvolvidas para esta ocultação. Nesta segunda categoria podem ser
inseridas de maneira mais clara as famílias de presos.
Não por acaso, é comum que ao perceberem os efeitos danosos do estigma de cortesia
que trazem consigo, as mães, esposas e filhos de detentos busquem encobri-lo em diversas
situações, como na família estendida, na vizinhança e, principalmente no ambiente profissional. Na
investigação de Maria Moura com familiares, é recorrente a menção à necessidade de esconder, a
qualquer custo, a existência de uma relação com pessoas presas dos patrões e colegas de trabalho.
Em um dos relatos colhidos pela pesquisadora, uma das entrevistadas afirma: “muita gente que me
conhece não sabe que ele [seu marido] tá preso, senão eu não teria nem meu emprego. O
preconceito que ele sofre, eu também sofro com ele” (MOURA, 2012, p. 32).
Goffman (1988) aponta que essa manipulação do estigma pelo desacreditáveis é percebida
na sua rotina. Dependendo do espaço que ocupam, há maior ou menor revelação dos símbolos que
denotam a sua condição estigmatizada. Assim, o indivíduo estigmatizado mapeia suas relações
sociais deduzindo o risco que a apresentação de seu “segredo” representa para elas. Com essa
estratégia, os estigmatizados tem diversas interações cotidianas nas quais se “encena” uma
identidade alternativa que se sobrepõe ao estigma.
No caso dos familiares, os dias de visitas representam a cessação das estratégias de
encobrimento de seu estigma. As roupas que vestem, as sacolas transparentes que levam com o
“jumbo” e a espera antes de adentrar o estabelecimento prisional são símbolos que desvelam a
condição que usualmente tentam esconder. Nesses dias, passam de desacreditáveis para
desacreditadas, adquirindo todos os efeitos danosos do estigma que compartilham.
Essa condição de desacreditadas nos dias de visita é descrita no estudo de Giane Silvestre,
que aborda a condição das famílias nos dias de visita na cidade de Itirapina, interior paulista,
localidade que apresenta número expressivo de Unidades Prisionais.
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Quando as mulheres estão na cidade aos finais de semana, a penitenciária se torna
uma “experiência total” para elas, pois todas as suas ações são marcadas pela
cadeia, ainda que estejam fora dela. Neste período, elas estão tanto sob o controle
estatal – da unidade que as revistam e as observam durante a revista – quanto sob
o controle informal dos moradores, comerciante e autoridades que não querem suas
presenças ali. Esta experiência marcada pela cadeia faz que com as mulheres
estejam sempre sob um clima de tensão enquanto estão em Itirapina. (grifo nosso)
(SILVESTRE, 2011).

O descrédito vivido pelos familiares tem forte relação com a suposta “contaminação
criminosa” dos familiares de presos. Andréa Buoro (1998) explica que as visitante são uma categoria
de pessoas vista como portadora de uma condição sempre suspeita, pois, assim como seus
parentes, são potenciais criminosos, devendo receber o correspondente tratamento pelas diversas
instâncias de controle do Sistema de Justiça Criminal. Essa contaminação criminosa é verificada
na transcrição de uma fala de comerciante próximo a estabelecimento prisional:
O presídio, em si, para a cidade é ruim. É ruim! É ruim porque vem... Vem família
de preso [...] O ‘cara’ entra na loja, tem que ficar de olho, ver seu eu acho que aquela
ali é “de preso”, se não é! Porque você não conhece mais a cidade, a cidade mudou
muito! (BUORO, 1998)

Por sua vez, Megan Comfort relata semelhante desconfiança dirigida às visitantes em
presídio de San Quentin, no estado da Califórnia. Nas palavras de uma das visitantes ouvidas pela
autora, os agentes penitenciários enxergam os presos e seus familiares como um só: ignorantes e
criminosos, tentando sempre enganá-los, não sendo confiáveis. Assim, há sempre um ar de
suspeita, uma superoridade e poder que permeiam o jeito que os agentes tratam os presos e as
visitas em geral. (COMFORT, 2008, p. 63)
2.3. O Interacionismo Simbólico como referencial teórico: Problematizações da
Criminologia Crítica
O Interacionismo Simbólico representou importante marco para a sociologia das prisões,
pois com ele foi estabelecido um arcabouço conceitual, desenvolvido por por autores centrais, como
Goffman, Clemmer e Sykes, que foi posteriormente aproveitado por pesquisadores que os
sucederam nos estudos sobre a realidade prisional. Entretanto, como aponta Rafael Godoi (2015,
p. 38-39), esse chamado “paradigma clássico da sociologia das prisões”, baseia-se em uma leitura
do universo do cárcere que difere do que é visto na realidade, pois separa de maneira bastante
estanque a prisão daquilo que ocorre em seu entorno.
Assim, se por um lado, tal separação clara entre “o mundo exterior” e o campo de pesquisa
dos teóricos do interacionismo simbólico permitiu o aprofundamento dos teóricos em questões
próprias da dinâmica interna, muitas vezes velada das prisões, por outro, também contribuiu para
afastar este universo do contexto social e cultural mais amplo, contribuindo para uma exotização da
prisão, como se fosse um local completamente distinto do que se verifica fora de seus muros.
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A permeabilidade da prisão e das relações sociais que a constituem não é um fenômeno
recente ou circunscrito a determinada região global. Como já apresentado no ponto anterior, mesmo
os próprios autores analisados (Clemmer e Goffman) já apontavam, ainda que de maneira breve, a
existência de sujeitos “externos” que influenciem a dinâmica prisional, como os agentes
penitenciários e os familiares de presos. Para além dos próprios autores do interacionismo, há,
desde a década de 1920, estudos que descrevem as relações de famílias afetadas pela prisão e
que nela transitam (HANNEN, 2008, p. 5).
Destarte, não se pode dizer nem que as prisões analisadas pelos teóricos intercionistas
eram instituições completamente cerradas em uma realidade própria e nem que hoje se apresentam
de forma distinta na realidade brasileira. A prisão sempre foi uma instituição permeável,
independente do momento histórico ou da localidade em que se encontra.
No que toca a evolução histórica das prisões no Brasil, principalmente nos grandes centros
urbanos, onde há forte influência das facção criminosas, a rede de relações que atravessam a prisão
cresceu enormemente se comparada com aquela vista em uma instituição dos anos cinquenta nos
Estados Unidos. Entretanto, essas mudanças “não instauram a mudança no paradigma analítico,
apenas a reforçam” (GODOI, 2015, p. 42), isto é, a prisão sempre foi influenciada e influenciou a
sociedade.
A partir de tais críticas, é lógico refletir sobre a pertinência dos aportes trazidos pelo
interacionismo simbólico em um trabalho que tem por escopo a situação de familiares de presos,
que são um grupo social em trânsito nos limites da prisão.
Stacey Hannem enfrentou questionamento semelhante ao buscar um referencial teórico
que explicasse os dados por ela coletados em pesquisa empírica com familiares de presos em
penitenciária no Canadá. Em seu trabalho, após apresentar as considerações de Goffman sobre o
estigma e como elas poderiam ser usadas para analisar os relatos de suas interlocutoras da
pesquisa, ela conclui que o que torna as contribuições do Interacionismo Simbólico muitas vezes
insuficientes é a falta de elementos de caráter estrutural em sua análise. Seu exemplo primordial é
o conceito de Estigma, no qual Goffman apresenta ampla descrição de seus tipos e demonstra
como ele pode ser manejado nas relações interpessoais de maneira pormenorizada, porém, não
explica claramente qual a origem da condição estigmatizada (HANNEN, 2008, p. 52).
A partir dessas constatações a proposta de Hannen é buscar os elementos estruturais
que informam o estigma em autores fora da tradição do Interacionismo Simbólico, que dialogam em
certa medida com as concepções e Estigma e, posteriormente, com a noção de Estigma de
Cortesia. Um de seus pontos de partida é a percepção de que o estigma não pode ter origem
somente em relações interpessoais. Isto porque há comprovação empírica de que as pessoas
temem as consequências do estigma sem necessariamente tê-lo vivido pessoalmente, isto é, não
é necessário que se tenha sido estigmatizado para que se tema tal condição.

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 12

12
Por outro lado, o estigma não é simplesemente uma imposição verticalizada de grupo
social mais poderoso, pois há também internalização e reprodução dos seus efeitos pelos próprios
indivíduos por ele afetados. Um exemplo disso são as diferenciações e hierarquias criadas dentro
de grupos de indivíduos que se relacionam com pessoas presas, nos quais não é incomum que
alguns queiram se diferenciar do restante a partir de uma afirmação de que “não são tão ruins em
comparação aos demais” (HANNEN, 2008, p. 71-72).
Dessa forma, as características consideradas pejorativas são compartilhadas pelo grupo
social composto pelos indivíduos normais e estigmatizados em um “imaginário comum”, que não é
produto somente das interações interpessoais, mas também das relações de poder mais amplas
que permitem definir o que o normal e o que é o desviado. Esse imaginário comum cria mais que
meros preconceitos e aversões pessoais, pois constrói um embasamento capaz de sustentar o
estigma e sua perpetuação.
No caso dos familiares de presos, Hannen (2008) aponta que a construção do imaginário
que compõe o estigma baseia-se em dois elementos centrais: a concepção de crime como uma
falha moral, fundada na livre escolha dos indivíduos em envolver-se em atividades ilícitas,
infringindo normas do convívio social e o papel da família na “perpetuação” da criminalidade. Em
relação ao segundo elemento, a autora descreve a ideia de que a família é um fator determinante
para o cometimento de crimes, pois eles seriam o resultado de uma educação deficitária no
ambiente doméstico e de traços morais degenerados da família. A essa suposição de que a
“periculosidade” do criminoso tem origem na família, ela dá o nome de “suspicion of toxicity”
(“suspeita de toxidade”).
Com tais assunções, o estigma vivido pelos familiares de presos é duplamente perverso
pois além de trazer uma série de impactos negativos, já descritos ao longo dos capítulos anteriores,
ainda funda-se na ideia de que são os próprios familiares (com especial enfoque aos pais) aqueles
responsáveis pela sua condição degradada, pois foram suas falhas que resultaram na criminalidade
de seus filhos.
Esses sentimentos de vergonha e estigma estão ligados à crença vigente nas
assunções culturais ocidentais que a má criação e a socilização deficiente na família
são as raízes da criminalidade. A família, assim, é vista como culpada pela desviação
do seu membro. Ademais, pode-se sugerir que se a má criação dos filhos e a más
famílias são culpadas pelas ações de seus membros, então todos aqueles que fazem
parte do mesmo grupo familiar também estão sucetíveis a se engajar em atos
criminosos, uma vez que foram socilizados no mesmo ambiente. (HANNEN, 2008, p.
65-66)

A partir de tais constatações, alguns autores que corrobram a crítica baseada na
insuficiência dos aportes teóricos do interacionismo simbólico, pela falta de elementos sociais mais
amplos, irão propor novas categorias conceituais para unir as dimensões estrutural e interpessoal
em sua análise. Um dos resultado dessas propostas é o conceito de Estigma Estrutural.
A noção de Estigma Estrutural surge da percepção de que os atributos considerados
problemáticos de um certo grupo de pessoas é baseado na intenção de gerenciar uma determinada

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 13

13
população. Nele, as dificuldades do estigma não são somente um produto da interação
intersubjetiva, mas das instituições com as quais os indivíduos se relacionam.
Em tais instituições são criadas políticas próprias para o grupo estigmatizado que é
entendido como portador de um risco para toda a ordem social que deve ser controlado. Nessa
lógica, as intenções explícitas que se associam ao estigma estrutural, apesar de reforçarem a
marginalização já sofrida por um grupo social perigoso, são cuidadosamente calculadas para
denotarem sua necessidade em assegurar o bem estar dessas próprias pessoas ou um alegado
bem da coletividade.
Uma das consequências sofridas pelas famílias de presos que ilustra a dimensão do
Estigma Estrutural está a Revista Vexatória, imposta sob a justificativa de ser uma ação necessária
à manutenção da segurança dos estabelecimentos prisonais, que em última análise tornará o
ambiente mais seguro para todos que nele transitam, inclusive para as próprias visitantes.
O que se depreende desse percurso entre a apresentação das categorias de análise
do interacionismo simbólico, a sua negação posterior pela Criminologia Crítica e a posterior
retomada por autores contemporâneos é a necessidade de empregar tais conceitos criticamente.
Assim, um trabalho como o presente que tem especial interesse na forma como as relações
interpessoais podem trazer contornos próprios as disparidades de poder estruturais do Sistema
Prisonais orienta-se pela consideração em conjunto dos fatores estruturais da análise social, ao
lado de análises de cunho empírico, especialmente etnográficas.
Ao tratar das relações de gênero na prisão, os estudos realizados refletem sobre a forma
como a dinâmica do cárcere afeta as relações de homens e mulheres que nele estão inseridos.
Tradicionalmente, os papéis atribuídos aos homens vinculam-se à esfera pública e ao trabalho
produtivo, enquanto às mulheres é destinado o espaço privado e o trabalho reprodutivo. Com o
encarceramento de figuras masculinas ou femininas centrais para um núcleo familiar há significativa
alteração dessa dinâmica tradicional de papeís sociais.
Isso porque, no caso do encarceramento masculino, será necessário que a mulher que
com ele se relaciona passe a desempenhar funções que antes eram típicas de seus maridos ou
filhos homens adultos. Um exemplo são os inúmeros entraves burocráticos que se enfrenta para
poder exercer seu direito de visita nos estabelecimentos prisionais ou o próprio acompanhamento
do processo de quem está preso. Tais atividades que envolvem procediementos em
estabelecimentos públicos são socialmente atreladas à figura masculina.
Ademais, não é incomum que o encarceramento traga uma imediata redução da renda
familiar, pois além da perda de um membro que contribuia com as receitas mensais, ainda há uma
série de gastos para manutenção do preso que tem impacto no orçamento, como descrito. Assim,
é transferida para a mulher a totalidade da responsabilidade do trabalho que gere renda suficiente
para manutenção da família e do seu membro preso.
É importante pontuar que na estrutura social brasileira, principalmente nos grupos sociais
afetados pela prisão, as mulheres que tem algum parente preso não se enquadram completamente
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no perfil feminino clássico voltado completamente ao ambiente doméstico. São mulheres que já
desempenham atividade econômica e estão inseridas em diversos níveis no espaço público.
Apesar disso, não se pode dizer que os impactos da prisão relacionados ao gênero não se
manifestem. O que se observa, principalmente em relação ao trabalho, é a exigência de que tais
mulheres suplementarem a renda perdida com a prisão do familiar, ao mesmo tempo que também
vivenciem um aumento do trabalho doméstico. Isso porque além de desempenharem parte
considerável das tarefas de manutenção da casa e cuidado dos filhos, ainda precisam realizar todo
o preparo dos itens do “Jumbo” e das tarefas relacionadas aos dias de visita.
Assim, insere-se na vida desse grupos de mulheres, que já desempenham jornada dupla
de trabalho, um terceiro universo de obrigações que mesclam tanto tarefas típicas do lar com papéis
típicos dos “chefes de família”.
Ao descrever como os papéis de gênero se alteraram após a prisão de seus maridos e
companheiros, Megan Comfort (2008) traz relatos em que mulheres revelam sentirem-se com mais
poder sobre as decisões familiares após a prisão. Em sua pesquisa etnográfica não são incomuns
mulheres que descrevem ter maior controle sobre as decisões financeiras e sobre a relação afetiva
do casal após o encarceramento de seus parceiros. Em paralelo, Comfort descreve ainda que os
homens passam a assumir papéis socialmente atrelados ao “feminino”, como demonstrações de
afeto e empatia. Assim, de certo modo, na pesquisa da autora, a prisão equaliza disparidades de
poder em comparação a realidade familiar anterior ao cárcere.
Entretanto, em paralelo a essa maior paridade nas relações de poder dos casais, é também
descrita uma forte vinculação das mulheres à figura do lar, pois, são elas as responsáveis por
minimizar os efeitos nocivos da prisão e trazer o conforto emocional e material possível. Justamente
por isso, os dias de visita são descritos como a transformação da prisão em “lar”, pela chegada das
mulheres e os bens que trazem. Para Comfort (2008, p.107), as “mulheres claramente enxergam a
comida durante as visitas como ocasiões para recriar ou importar “a casa” para dentro das paredes
da prisão, por meio das funções práticas e simbólicas da comida, que nutre o corpo e a alma de
seus parceiros.”
Isso fica claro na fala de uma das interlocutoras de sua pesquisa, visitante do presídeo de
San Quentin (Califórnia):
Então eu tento fazer tudo que está no meu alcance para levar nutrição, saúde,
“casa”, amor e tudo que é possivelmente normal sobre dividir comida com alguém
por quem você se importa, o que é um ritual muito sagrado (...) Essa é a minha
única oportunidade de dar a ele alguma coisa. (COMFORT, 2008, p.107)

Na mesma linha das conclusões de Comfort sobre as visitantes de estabelecimentos
prisionais estadunidense, há apontamentos sobre a realidade nacional. Um exmplo é etnografia
realizada com visitas de presídio do interior paulista, na qual a pesquisadora Natália Lago descreve
a centralidade dos tarefas domésticas envolvidas na preparação para a visita à prisão:
A centralidade do saber cozinhar e o esforço em fazer a própria comida para levar
a quem se visita indicam duas dimensões. Como já dito, os alimentos e itens levados

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 15

15
pelas visitas são fundamentais para abastecer a prisão; mas, a comida feita pela
mulher é substância que mantém laços, cria vínculos e não só alimenta o
coirpo, mas as relações entre pessoas. Ao mesmo tempo, as mulheres
ocupando a cozinha e cozinhando para seus homens repõe, em certa medida,
a ideia de um cotidiano doméstico que, atravessado pela prisão, reconfigurase de outras formas. (Grifo nosso) (LAGO, 2017, p. 46).

Ao lado de tais constatações, estudos nacionais e internacionais descrevem a forma como
a identidade das mulheres emocionalmene atreladas a presos se constrói a partir dos sacrifícios
para seus filhos ou parceiros. Trata-se do chamado “Marianismo”, conceito que traduz um ideal da
mulher a partir do cânone da Virgem Maria, o qual condensa carcaterísticas como devoção à família,
subordinação aos homens, subserviência e passividade. Nessa idealização, coloca-se como
padrão, uma mulher:
semi-divina, moral e espiritualmente superior ao homem, especialmente pela sua
habilidade de resistir à dor e ao sofrimento impostos, ao mesmo tempo em que lhe
concede uma posição privilegiada, a vincula irremediavelmente aos cuidados com
a prole, com a esfera doméstica, com a família e a reprodução (BARCINSKI, et al.,
2013, p. 93).

Nessa lógica é marcante a valorização dos momentos de dor e privação sofridas pelas
visitantes, que reforçam a ambiguidade entre a sua força e resilência inbaláveis e a sua posição
como vítimas dos obstáculos impostos pelo sistema prisional e da submissão aos homens com
quem se relacionam. Mariana Barcinski ainda aponta que a “santidade” do comportamento está
também na aceitação, sem qualquer julgamento, dos crimes cometidos por “seus homens”. Em suas
palavras: “o cuidar dos seus homens de forma abnegada, a ‘guerreira’ assume para si a
responsabilidade pelos erros de seu companheiro, transformando-se na mulher vitimizada e
semidivina destacada pelo conceito de Marianismo” (BARCINSKI et al., 2014).
Por sua vez, Jacqueline de Lima (2013, p. 35-41), ao tratar das mulheres envolvidas com
presos que pertencem ao Primeiro Comando da Capital, descreve que o valor moral das esposas e
companheiras é medida pela dedicação que elas tem a seus maridos, definida por critérios como a
assiduidade à visita, a qualidade do jumbo preparado e ao comprtamento discreto e reservado em
relação a outros homens. Em resumo, quanto melhor cumprir a mulher o papel dela esperado em
sua “caminhada” (termo usado para descrever a experiência de acompanhar o cumprimento de
pena de um parente), mais valorizada será ela na lógica moral do PCC.
Tais papéis de gênero são reforçados não apenas nas relações entre homens e mulheres,
mas nas próprias interações entre as visitantes, principalmente no contexto atual de influência do
PCC no sistema prisional paulista. Pesquisas sobre o universo do PCC descrevem que as visitas
referem-se umas às outras como “cunhadas”, o que decorre da ideia de que os presos do
“Comando” seriam todos parte da mesma família, como se irmãos fossem (LIMA, 2013, p. 14).
Entre as “cunhadas” são comuns conversas que categorizem as visitantes entre aquelas que
fariam verdadeiramente parte do grupo de mulheres que seguem a conduta esperada (o chamado
“proceder”) e aquelas que dele se desviam, cometendo falhas como deixar de visitar, não preparar
o jumbo de maneira adequada ou se envolver com outros homens. Nisso, verifica-se a reprodução
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inconsciente dos papéis de gênero, que trazem exigências díspares para homens e mulheres, com
subordinação destas, porém são por elas mesmas reforçados.
Um último aspecto ilustrativo das ambiguidades que a prisão traz para os papeis de gênero
esperados é a forma como as familiares de presos conduzem a sua vida “em liberdade”. A prisão
de um parceiro, à primeira vista significa maior independência e ncessidade de desempenhar
atividades que estão socialmente atreladas à esfera masculina, como já descrito no início dessa
seção, entretanto, é recorrente nos estudos empíricos sobre o tema a máxima: “Mulher de preso
nunca está sozinha”. Dela decorre a ideia de que apesar da aparente liberdade trazidas após o
encarceramento, as mulheres não estão totalmente desvinculadas do controle de seus parceiros,
que se valem dos olhos de terceiros para garantir a manutenção de seu poder na relação conjugal.
Poder este que é reforçado dentro das próprias diretrizes do PCC, que coloca nos homens
a responsabilidade pelas práticas de suas companheiras que se afastam das diretrizes do
“proceder”. Exemplo ilustrativo é o relato de uma visitante, então namorada de um preso, trazido
em etnografica realizada com mulheres envolvidas nas redes de poder do PCC:
Tava me sentindo presa, jogando minha juventude fora tendo um marido preso.
Comecei a sair, sem falar nada, mas logo os parceiros do meu marido começaram
a me ver no role (nas saídas). Até que chegou no ouvido dele. Eu disse que não
queria mais aqela vida pra mim e ele entendeu. Sem cobrança, sem nada. disse
que ia me procurar quando saísse pra rua pra gente se entender. Acho que estaria
tudo bem se eu não tivesse engravidado e os parceiros dele tivessem me visto com
outro cara na rua. Levaram a fita lá pra dentro (da cadeia) pedindo a minha cabeça
(morte). Falaram que eu tinha arrastado o preso, que tinha abandonado a
caminhada, que eu tava com outro cara. Eu sei que o preso não vai querer a minha
cabeça porque ele me ama, mas agora não depende mais dele. Nós dois vamos ser
cobrados. Ele, porque vão dizer que não me orientou. E eu, ele vai ter que cobrar
para dar o exemplo para outras mulheres. (LIMA, 2013, p. 101).

Nesses diversos aspectos trazidos sobre as relações de gênero na prisão, percebe-se que
há a reconstrução de um ideal feminino e masculino que por vezes se aproxima daquele que vigora
para além dos muros do cárcere e em outras se afasta. Assim, se das mulheres esperam-se
características típicas da figura feminina atrelada ao lar (doçura, passividade), também são
valorizadas a força e a resiliência para enfrentar as dificuldades impostas pela experiência
carcerária. De mesma forma, os homens presos lidam com uma realidade na qual se exige a
reprodução de comportamentos que reafirmam a masculinidade, como a agressividade e
impossibilidade de expressar sentimentos, mas ao mesmo tempo em que vivenciam uma forte
dependência material e emocional de figuras femininas (mães, esposas, namoradas).
Essa reorganização dos papéis ideiais de gênero pela influência da prisão, demonstra
como as figuras ideais de homem e mulher são inatingíveis na realidade. Assim, a prisão, ao colocar
em cheque a figura do homem provedor e viril e da mulher submissa, acaba por gerar violência e
sofrimento para os evolvidos, seja pela influência de organizações como o PCC ou pela própria
angústia gerada nos presos e suas famílias que se distanciam das figuras maculinas e femininas
que supostamente “deveriam ser”.
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3. Estigma e Gênero
Descrita a forma como as relações de poder decorrentes do gênero podem ser entendidas
no contexto do cárcere, é possível relacioná-las às categorias de análise criminológica
apresentadas na seção anterior. Isso porque, além das críticas trazidas pela Criminologia Crítica ao
conceito de estigma do Interacionismo Simbólico, há também autoras que se valem dos aportes da
Teoria de Gênero na análise do estigma de grupos sociais marginalizados, garantindo maior
refinamento teórico ao explicar a relação da condição estigmatizada com o gênero daqueles que
são dela portadores.
Tais autoras constatam um paralelo entre o fato de um sujeito estigmatizado ser mulher e a
capacidade do estigma criminoso de seus parentes ser por elas compartilhado. Esse processo de
“contaminação” é denominado de “sticky stigma” (“Estigma Pegajoso ou Grudento”) ou “ritual
contamination” (“Contaminação por ritual ou Contaminação Ritualística”). Nele, as mulheres que se
relacionam com pessoas presas, sejam elas mães, esposas ou filhas, são mais afetadas pelas
repercussões de se ter um parente encarcerado que seus “equivalentes” masculinos na estrutura
familiar (pais, maridos ou filhos).
Para explicar essa correlação constatada em estudos empíricos, Stacey Hannen (2008, p.
66) traz como hipótese o fato de se relacionar a identidade da mulher ao seu papel de cuidadora da
família e à concepção de que a figura feminina é uma extensão dos homens com quem se relaciona.
Essa hipótese é reforçada pela ideia socialmente construída de que o crime é resultado de
uma desviação moral decorrente da falta de zelo na constituição da personalidade do indivíduo, que
ocorreria pela falta de atenção daqueles que são responsáveis por sua criação. Nessa lógica, sendo
a figura materna a grande responsável pelo cuidado dos filhos, é lógico que se estenda a ela a visão
negativa nutrida sobre seus filhos presos (HANNEN, 2008, p. 65), já que o comportamento
desviante deles, seria, uma falha delas próprias em sua tarefa de mãe e de mulher na sociedade
patriarcal.
Por sua vez, ao observar o estigma de esposas e companheiras, demonstra-se pertinente a
segunda hipótese traçada por Hannen. Isto porque as mulheres que se relacionam amorosamente
com homens são associadas fortemente à figura masculina de seus parceiros, como se sua
identidade fosse deles indissociáveis. Nesta lógica, o estigma do companheiro preso é recebido
pela sua companheira quase que automaticamente.
Para mulheres que se relacionam afetivamente com presos, há ainda uma condenação
moral de seu comportamento quase inevitável. Pensando-se que frente à prisão de seu
companheiro há duas possibilidades: a manutenção ou término do relacionamento, tende ser
moralmente condenado qualquer dos caminhos escolhidos.
Na hipótese da escolha pela continuidade do relacionamento após a prisão, a condenação
moral sofrida pelas mulheres analisadas decorreria da “aceitação” por elas do desvio praticado pelo
parceiro e da recepção do estigma criminoso a ser compartilhado. Esse seria o caminho das
mulheres caracterizadas pejorativamente como “Mulher de Bandido”
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Outrossim, se decidem rompem o vínculo amoroso ou familiar com o preso, por não
desejarem compartilhar a experiência da prisão, a condenação moral desta escolha vem em razão
do abandono “de seu homem” em momento de dificuldade, quando deveria fazer jus ao seu papel
feminino de cuidadora. Nessa categoria são alocadas as mulheres “fáceis” ou “que não são da
caminhada”, as quais estariam interessadas somente em nos bens materiais e no status que seus
companheiros lhes conferiam antes da prisão, mas não em acompanhá-los durante o cumprimento
da pena.
Para finalizar a reflexão aqui proposta sobre os impactos do gênero no desenvolvimento e
manutenção do estigma, é interessante observar os mecanismos pelos quais as mulheres
envolvidas com homens presos resistem aos estereótipos vigentes sobre elas e criam uma nova
identidade para si.
Essa nova identidade é desenvolvida em torno da figura da “guerreira” termo que as
visitantes empregam para se referir umas às outras, principalmente na comunicação por meio de
redes sociais como “grupos de Facebook”.
Como descreve Mariana Barcinski (2014, p. 937), a denominação carrega uma simbologia
que se contrapõe tanto à categoria pejorativa de “mulher de bandido”, e também a uma visão da
mulheres como submissa e passiva. As “verdadeiras guerreiras” são mulheres que se descrevem
como indivíduos de caráter inabalável, que se propõe a enfrentar a prisão junto a seus
companheiros e por meio de seu sofrimento e força mostrar-se como mais que meras vítimas.
Conclusões
Nos diversos aspectos trazidos sobre as relações de gênero na prisão, percebe-se que há
a reconstrução de um ideal feminino e masculino que por vezes se aproxima daquele que vigora
para além dos muros do cárcere e em outras se afasta. Assim, se das mulheres esperam-se
características típicas da figura feminina atrelada ao lar (doçura, passividade), também são
valorizadas a força e a resiliência para enfrentar as dificuldades impostas pela experiência
carcerária. De mesma forma, os homens presos lidam com uma realidade na qual se exige a
reprodução de comportamentos que reafirmam a masculinidade, como a agressividade e
impossibilidade de expressar sentimentos, mas ao mesmo tempo em que vivenciam uma forte
dependência material e emocional de figuras femininas (mães, esposas, namoradas).
Essa reorganização dos papéis ideiais de gênero pela influência da prisão, demonstra como
as figuras ideais de homem e mulher são inatingíveis na realidade. Assim, a prisão, ao colocar em
cheque a figura do homem provedor e viril e da mulher submissa, acaba por gerar violência e
sofrimento para os evolvidos, seja pela influência de organizações como o PCC ou pela própria
angústia gerada nos presos e suas famílias que se distanciam das figuras maculinas e femininas
que supostamente “deveriam ser”.
Tais tensões presentes nas relações de gênero no cárcere, quando levadas em conta na
análise da criminológica sobre as categoria de estigma e prisonização, as torna mais ricas e
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complexas e permite que sejam atualizadas para se tornarem úteis para compreensão da realidade
das prisões brasileiras da atualidade. Assim sendo, os apontamentos trazidos pela Criminologia
Crítica e pelos Estudos de Gênero às contribuições teóricas do Interacionismo simbólico não as
invalidam, ao contrário, apenas conferem possibilidades para sua atualização e emprego em
análises que buscam conciliar a dimensão das relações interpessoais e os fatores estruturais do
cárcere.
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A Percepção do Envelhecimento Feminino no Cárcere: Um estudo de caso
Jaira da Silva Magalhães
Universidade Católica de Brasília
Introdução
A sociedade tem passado por grandes modificações, o que lhe é natural. Os
avanços da tecnologia, os meios de comunicação que diariamente bombardeiam a
sociedade com fatos e dados, a agitação cada vez maior da vida, o tempo cada vez
menor e as condições econômicas mais difíceis, principalmente ao passo em que as
pessoas tendem a viver mais. Todos esses fatores exigem uma capacidade de
adaptação, que o idoso nem sempre possui, fazendo com que essas pessoas enfrentem
diversos problemas sociais 1.
O Brasil já foi considerado um país jovem, quando na década de 1940 somente
4% da população tinha 60 (sessenta) anos ou mais, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2.
De acordo com pesquisa do IBGE de 1995, a taxa da população idosa jamais foi
tão evidente ao longo da história do homem, atingindo índice em torno de 570 milhões
de idosos. No ano de 2000, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o
número de pessoas com mais de 60 anos chegou a 646 milhões. Esse número ainda
aumenta anualmente em cerca de 11 milhões de idosos, o que não deixa de demonstrar
que a população mundial tem passado por um fenômeno de envelhecimento 3.
No Brasil, o percentual de pessoas acima dos 60 anos teve um acréscimo para
8,6% no ano de 2002 e, conforme as projeções demográficas representarão 13% da
população brasileira. Estimativas da ONU indicam que até o ano de 2050 o número de
idosos no mundo crescerá cerca de 22%, alcançando um total de dois bilhões 4.
O percentual de pessoas acima dos 65 anos em 2017 é de 8,46%. Neste ponto,
cabe trazer à luz do presente estudo a situação carcerária brasileira, a fim de adentrar
com maior propriedade no tema aqui proposto 5. Segundo dados de junho de 2014, o
Brasil contava com uma população de 579.781 pessoas custodiadas no Sistema
Penitenciário, sendo que destes 37.380 eram mulheres e o restante, 542.401, homens.
No período que compreende de 2000 a 2014 o aumento da população feminina foi de
567,4%, enquanto a média de crescimento dos homens encarcerados foi de 220,20%,

1

MENDES M. O cuidado com os pés: um processo em construção [dissertação]. Florianópolis: Universidade Federal
de Santa Catarina; 2000.
2
CARMO, H. de O.; ARAÚJO C. L. de O. População idosa no sistema penitenciário: um olhar por trás das grades.
2011. Disponível em:< https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/11707> Acesso em 04 mai 2017.
3
CARMO, H. de O.; ARAÚJO C. L. 2011. Ibid.
4
CARMO, H. de O.; ARAÚJO C. L. 2011. Ibid.
5
IBGE. População. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home>. Acesso em 02 jul 2017
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o que reflete, inegavelmente, que o encarceramento feminino demonstrou estar em
crescimento mais acentuado que o masculino 6.
Ao redor do mundo a mesma tendência foi percebida, no sentido de aumento
notável ao encarceramento feminino. Segundo os dados apresentados pelo Institute for
Criminal Policy Research, entre 2000 e 2014 o número de mulheres presas subiu em
50% em nível mundial, passando de 466.000 mulheres para o patamar mais recente de
700.000. A população de homens encarcerados aumentou em menor proporção,
apenas 20% no mesmo período, para os países analisados pelo relatório 7. A evolução
das populações prisionais de homens e mulheres no Brasil no mesmo período podem
ser observadas na Figura 10.
Figura 10 - Evolução da população prisional no Brasil entre 2000 e 2014, segundo gênero

Fonte: DEPEN/INFOPEN (2014)

8

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 567% entre os anos 2000 e
2014, chegando ao patamar de 37.380 mulheres, conforme expresso na Figura 11. A
maioria cumpre pena por tráfico de drogas, decorrente de envolvimento com seus
parceiros. Já a população de homens encarcerados cresceu 220% no mesmo período,
seguindo a tendência geral de aumento do encarceramento no Brasil. Se em 2000 as
mulheres representavam 3,2% da população prisional, em 2014 elas passaram a
representar 6,4% do total encarcerado 9.

6

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. DEPEN. Levantamento nacional de informações penitenciárias
INFOPEN. 2014. Disponível em:< http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nestaterca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em 02 jun 2017.
7
DEPEN (2014) ibid.
8
DEPEN (2014) ibid.
9

DEPEN (2014) ibid.
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Figura 11 - Evolução da população brasileira de mulheres no sistema penitenciário entre
2000 e 2014

Fonte: DEPEN/INFOPEN (2014)

10

Pelos dados apresentados, nota-se que, diante do envelhecimento da população
brasileira, o aumento da população carcerária e o aumento percentual de mulheres
cumprindo penas privativas de liberdade, em especial no regime fechado, mostra-se
relevante um estudo sobre a população feminina idosa que atualmente se encontra
encarcerada.
Por tais constatações, acredita-se na pertinência deste estudo, devido a sua
aplicação prática no direcionamento de políticas de saúde pública no ambiente prisional.
Ademais, estudos sobre envelhecimento e saúde dos idosos foram temáticas
recomendadas pelo Ministério da Saúde com a publicação da Agenda Nacional de
Prioridades de Pesquisa em Saúde 11.
A respeito do aumento da população feminina prisional submetidas ao regime
fechado, salienta-se que é preciso contar com instrumentos de ocupação que promovam
a educação e a produtividade, conforme expressa a Lei 7.210/1998 no seu artigo 28.
Essa prática auxilia no sentimento de tornar-se útil o que possui ligação direta com a
capacidade de ressocialização.

Método
Neste trabalho, aplicou-se um estudo plurimetodológico, com o uso de
procedimentos da triangulação metodológica que acaba por ser a combinação dos

10
11

DEPEN (2014) ibid.
OLIVEIRA M., BRITO, J. C., COSTA, F. M. de, PINTO da Iluska; COSTA, E. de O.; OLIVEIRA, Barros, Eveline de. O
Idoso e seus direitos em saúde: Uma compreensão sobre o tema na realidade atual. 2014. Disponível em:<
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=
780237&indexSearch=ID>. Acesso em 04 jul 2017.
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métodos qualitativos e quantitativos com a finalidade de melhorar as conclusões e as
informações adquiridas de natureza descritiva, exploratória e reflexiva.
A entrevista semi-estruturada, orientada por um roteiro de perguntas abertas
contribui para resgatar a percepção do indivíduo. Acredita-se que ouvir os participantes
é a forma de melhor compreender o que pensam a respeito do ambiente em que vivem,
sobre os relacionamentos com os profissionais, seus anseios e, principalmente sobre
os aspectos relativos ao seu envelhecimento em um ambiente de prisão.

Participante
O estudo de caso foi realizado em agosto de 2016, com uma mulher idosa presa
na Penitenciária Feminina do Distrito Federal há 2 anos e 3 meses, condenada a cumprir
9 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e
associação ao tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343 /06) 12.
Para garantir a privacidade da entrevistada, utilizaremos um nome fictício que
identifique a participante. Dalva, 60 anos, solteira, mãe de 08 filhos, 05 do sexo feminino
e 03 do sexo masculino, natural do Estado do Paraíba, escolarizada até a 6ª série do
ensino fundamental, sabe ler e escrever, tem várias profissões, mas exerce
principalmente a profissão de costureira, se auto denomina da raça parda.
Para realização desta investigação contou-se com a autorização do judiciário,
junto à Vara de Execuções Penais - VEP/DF, que cuida dos processos quando os
presos já estão cumprindo pena imposta e é responsável pela fiscalização dos presídios.
Em seguida, realizou-se a confirmação de solicitação junto a Subsecretaria do Sistema
Penitenciário do Distrito Federal – SESIPE, que encaminhou autorização à Direção da
Penitenciária Feminina - PFDF. O momento para coleta de dados foi programado,
segundo a disponibilidade da unidade penitenciária feminina, de modo que a entrevista
ocorreu no dia 23 de agosto de 2016, no período matutino, com duração de
aproximadamente 01 (uma) hora.

Instrumentos
A pesquisa obedeceu aos preceitos éticos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética
e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília, em agosto de 2016, com parecer nº
1.679.655 e CAAE: 56711716.5.0000.0029.

12

BRASIL, Lei Nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
– Sisnad e dá outras providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Lei/L11343.htm>. Acesso em 02 jul 2017.
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A entrevista foi guiada por roteiro semiestruturado, composta por 39 (trinta e
nove) questões abertas e fechadas que caracterizavam informações qualitativas e
quantitativas, organizado em 05 (cinco) blocos:
1º bloco – PERFIL: explora os dados pessoais, nome, idade, sexo, estado civil,
escolaridade, naturalidade, profissão e raça;
2º bloco – CONDIÇÕES GERAIS: demonstra os aspectos relativos à prisão e o
cumprimento de pena, defesa jurídica, tempo de reclusão, tipificação do crime,
reincidência, visita;
3º bloco – CONDIÇÕES PESSOAIS: expõe as condições da vivência da
presidiária no cárcere, pavilhão, divisão de cela, atendimento de saúde, enfermidades,
medicação, atividade laboral;
4º bloco – CONHECIMENTOS GERAIS: exibe o conhecimento da presa-idosa
sobre a legislação, estatuto do idoso, benefício social;
5º bloco – VIVÊNCIA NO CÁRCERE: investiga a percepção de envelhecimento,
relação do envelhecimento no cárcere, relação com outros presos, relação com a gestão
na unidade penitenciária, relação familiar, normas e atuação do judiciário.
Para pesquisar os aspectos perceptivos do envelhecimento durante a vivência
no cárcere trabalhou-se em etapas diferentes: primeiramente a gravação, a entrevista
propriamente dita, utilizando um mini gravador digital de voz modelo Philips LFH-0645;
posteriormente, a transcrição do conteúdo gravado foi feita pela própria pesquisadora,
confeccionando documento escrito – passagem do oral para o escrito. A gravação em
áudio contou com a autorização prévia da direção da unidade penitenciária e da
entrevistada, como previsto no Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido – TCLE,
devidamente assinado pela participante.

Resultados e Discussão
Para obter uma melhor contextualização dos resultados obtidos, apresentar-seá a discussão, seguindo duas categorias empíricas: (I) significado do envelhecimento e
(II) a experiência de como é ser idosa na prisão. As falas serão identificadas por cinco
subcategorias que incidem no perfil da presa-idosa, nas condições gerais relativas à
prisão, as condições pessoais frente à vivência no cárcere, os conhecimentos sobre a
legislação direcionada à pessoa idosa e os aspectos perceptivos do envelhecimento
dentro do sistema penitenciário.
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Significado do envelhecimento
Já se sabe que o envelhecimento é inerente a todos os seres humanos, sendo
um processo único e individual. Compreendê-lo como um processo natural ao logo de
nossa experiência é uma das formas de viver harmonicamente com as adversidades
próprias da velhice.
Eu gosto da minha idade, me sinto bem! (Silêncio). Tem gente mais
novo do que eu que não tem a saúde que eu tenho. Eu gosto! Porque
num tem um ditado quem não quer ficar velho morre novo (risos). E é
mais uma experiência da vida que a gente tem, né? Me sinto bem.
(informação verbal) 13.

Na fala da participante é possível notar uma visão positiva da velhice, entendida
como um processo natural da vida que nos remete ao pensamento de bem-estar mesmo
que vivenciada no contexto prisional, entretanto, a fala demonstra relação que
envelhecer está ligado ao fato de estar saudável e não possuir enfermidades ou
limitações físicas comuns nesta fase da vida.
Essa situação reflete o que foi encontrado em alguns estudos sobre o processo
de envelhecer. É comum encontrar referências aos aspectos negativos e aos ganhos
associados a velhice: no geral, os aspectos negativos estão ligados as perdas e as
doenças, e os aspectos positivos estão associados à sabedoria, habilidades e
experiências. Porém, é relatado por Freire e Resende

14

que as perdas e ganhos

ocorrem em todas as etapas da vida, embora na velhice haja mais perdas do que
ganhos.
Em conformidade com os autores

15

, o envelhecimento não implica

necessariamente em doença e afastamento. O idoso tem potencial para mudar as
situações de sua vida e a si mesmo, e tem muitas reservas inexploradas. Os idosos
podem se sentir felizes, realizados e atuantes em seu meio social.
Nesse sentido, o envelhecer e ser idoso estão ligados a uma denominação
depreciativa, o que pode propiciar, a partir desta visão, o aparecimento de crenças
negativas a respeito dessa fase da vida

16

. No entanto, ressalta-se que a questão se

torna mais ou menos complexa dependendo do valor que se dá entre a degradação
física ou moral, atentos ao caso em que pode acontecer simultaneamente.
O que define o sentido e o valor da velhice é o sentido atribuído pelos homens à
sua própria existência, e o seu sistema global de valores e vice-versa. Este

13

Entrevista concedida por Dalva*. [23/08/2016]. Duração: 41 min 14 seg. Entrevistado pela autora.
NERI, A.L. & RESENDE, M.C. (2009). Ajustamento psicológico e Perspectiva de velhice pessoal em adultos
com deficiência física. Psicologia em estudo, 14(4): 767-76.
15
NERI, A. L., & FREIRE, S. A. (Orgs.). (2000). E por falar em boa velhice. Campinas: Papirus.
16
NERI, A.L. & RESENDE, M.C. (2009). Id.
14
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empoderamento está nas mãos de cada indivíduo, porém sofrerá influência do meio,
assim como dos costumes e hábitos praticados ao longo da própria vida 17.
Esta linha de pensamento da autora ajuda no entendimento de uma questão
crucial, que é saber qual é o lugar ocupado pelo idoso atualmente na sociedade. Se ele
ocupa uma posição de centralidade ou é o contrário. E essa posição ocupada tende a
se reproduzir em diferentes esferas, na família, no trabalho e nos relacionamentos em
geral.

Como é ser idosa na prisão
Vivenciar a velhice no contexto de prisão em situação de institucionalização pode
trazer algumas alterações na vivência do sujeito. De acordo com a participante, não há
diferença em ser idosa fora ou dentro da prisão: “Ah, eu me acho a mesma coisa do que
eu fico na rua... É tanto que a cadeia em peso me chama de vó. Todos me tratam bem,
me chama de vó, eu gosto de ser chamada assim!” (informação verbal) 18
Percebe-se que a fala positiva da participante está relacionada à forma mais
geral do tratamento direcionada a ela. No que se refere à vivência com as demais presas
em diferentes faixas etárias, fica claro em seu discurso uma visão preconceituosa dos
demais para com ela por motivo de idade, conforme relata:
Sou tranquila com elas. Tem umas que acha que por que a gente é de
idade, fica achando que, assim querendo falar certas coisas, e acha
que tem que ficar calada. Por que aqui o lugar é, não é bom não, pra
gente querer discutir, essas coisas eu não me envolvo não. Meu
objetivo é ir embora daqui (informação verbal) 19..

É plausível salientar que o papel social da pessoa idosa é um fator importante
no processo e no significado do envelhecimento, a perda do papel social pode trazer
algumas consequências negativas nas condições atuais que se encontra.
O fato do idoso estar isolado da sociedade em um ambiente com estímulos
reduzidos, vivendo uma vida sedentária e a falta de alimentação correta leva ao declínio
da qualidade de vida, cognitivo, assim encaminhando-o a um estado patológico 20.
As tensões psicológicas e sociais podem apressar as deteriorações associadas
ao processo de envelhecimento

21

. Percebe-se no indivíduo que envelhece uma

interação maior entre os estados psicológicos e sociais refletidos na sua adaptação às

17

BEAUVOIR. S. de A Velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990
BEAUVOIR, 1990. Ibid.
19
BEAUVOIR, 1990. Ibid.
20
LEITE, 2009.
21
OLIVEIRA, Rita de Cassia Burgos de. O idoso dependente em domicilio. 1995. Tese de Doutorado. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, Salvador.
18
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mudanças. Assim, o envelhecimento é decisivamente afetado pelo estado de espírito,
muito embora dele não dependa para se processar.
Pode-se considerar que as tensões sociais no ambiente carcerário podem
prejudicar a convivência entre as mulheres de faixas etárias diferentes podendo,
inclusive, alterar funções cognitivas decorrentes do avanço da idade e do afastamento
familiar.

Subcategoria – o perfil
Dalva, 60 anos, denomina-se da raça parda, solteira, costureira, natural do
Estado da Paraíba, alfabetizada até a 6ª série do ensino fundamental. Encontra-se
presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal há 2 anos e 3 meses, condenada a
cumprir 9 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico de
drogas e associação ao tráfico (art. 33 e 35), é reincidente no sistema penitenciário e
diz: “Eu tenho várias profissões, mas exerço mais a costureira”.
Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) celebrou acordo de cooperação
técnica com o Ipea para que fosse realizada uma pesquisa sobre reincidência criminal
no Brasil. O acordo previu um trabalho capaz de apresentar um panorama da
reincidência criminal com base em dados coletados em alguns estados do país. A
pesquisa revela que, a cada quatro ex-condenados, um, volta a ser condenado por
algum crime no prazo de cinco anos, uma taxa de 24,4%. O resultado foi obtido pela
análise amostral de 817 processos em cinco unidades da federação - Alagoas, Minas
Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro. No entanto, com Dona Dalva o período
foi superior, conforme relata: “Eu fui presa aqui 4 dias só, há mais de 20 anos isso, então
não consta mais... Foi 55. Furto”.
A família da pessoa apenada cumpre um papel fundamental em todo o processo
prisional, sendo um importante meio socializador para que seu ente consiga cumprir sua
pena, sendo a principal fonte para se obter a ressocialização, viabilizando seu valor
social. Sobre a participação familiar da entrevista, ela diz “Eu tenho 8 filhos, 3 homens
e 5 mulheres, mas só recebo a visita de uma filha, vem as outras, mas as outras trabalha
e não pode matar o serviço e essa trabalha. A que mais vem é ela...”.
As relações dos presos com os familiares se estabelecem em um ambiente em
que não existem fronteiras entre o eu, o outro e a instituição, em total ausência de
privacidade

22

. Essa posição devassa a intimidade e gera estigmas. Considerando

estigma o atributo depreciativo que torna uma pessoa diferente da outra que se encontra

22

GOFFMAN, Erving. Estigma. 3. ed. Rio de janeiro: Zahar, 1980.
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numa categoria incluída. Esta pessoa deixa de ser considerada uma criatura comum e
é colocada numa posição diferente, desacreditada, portadora de uma anomalia.
Pela entrevista é possível notar a existência de desestruturação familiar. Nem
todos os filhos participam da responsabilidade do cuidado com a presa, a família possui
um histórico de prisões e alguns filhos possuem autorização de visita à penitenciária
feminina. Entretanto, ao pensar sobre a presa e no cumprimento de sua pena é de
extrema necessidade que haja toda uma interação de todos os atores sociais que
envolvam a detenta neste momento, quais sejam, a cidadã presa, sua família, os
operadores do direito e a sociedade, para que assim possamos compreender melhor
todo esse processo.

Subcategoria – As condições gerais relativas à prisão
Esse é o ponto em que se conhece por meio da fala da entrevistada as condições
consideradas gerais que indicam questões essenciais para a compreensão do contexto
de sua prisão.
Eu tenho advogado é particular. Eu já tô presa... (conta nos dedos)
junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro,
fevereiro, março, abril, vou fazer 2 anos e 3 meses de quatro agora. Já
fui julgada. Peguei 6 anos e 5 meses na Lei de 2/5 e 3 anos na Lei de
16º, é o 35. O 33 é o tráfico, o 35 é associação! No total foram 9 anos
e 5.

Quando se trata da participação feminina no tráfico de drogas, a questão da
invisibilidade como motivadora de comportamentos criminosos ganha contornos
peculiares

23

. Como o tráfico é, indiscutivelmente, reconhecido como uma atividade

masculina, participar dele dá às mulheres traficantes a possibilidade de se distinguir de
outras mulheres. Elas se tornam visíveis (diferentes de outras) ao desempenharem
tarefas reconhecidas como masculinas. A saída da invisibilidade, no caso das mulheres
envolvidas no tráfico, se dá principalmente pela diferenciação, pela afirmação de um
poder antes exclusivo dos homens e pelo reconhecimento externo desse poder.
Mas, não se pode olvidar da possibilidade de tratar-se de uma estratégia de
silenciamento perante a dominação masculina ou a sujeição feminina, seja consciente
ou inconsciente. Esta condição explicitada na obra de Pierre Bordieu falando as

23

BARCINSKI, M. Mulheres no tráfico de drogas: a criminalidade como estratégia de saída da invisibilidade social
feminina. Contextos Clínic, São Leopoldo , v. 5, n. 1, p. 52-61, jul. 2012 . Disponível em
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-34822012000100007&lng=pt&nrm=iso>.
Acessos em 07 jul. 2017. http://dx.doi.org/10.4013/ctc.2012.51.06.
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antinomias do feminismo, alerta para uma segunda alternativa factível para o presente
estudo.24
Essa situação reflete o que foi encontrado por Frinhani e Souza 25 que relatam a
partir de uma abordagem que ignora o protagonismo e a intencionalidade feminina, as
mulheres traficantes são vistas exclusivamente como vitimizadas por homens
criminosos. Sua participação na rede do tráfico é resultado da opressão, do medo e da
falta de opção que caracterizam a vida de mulheres afetivamente envolvidas com esses
homens.
Sobre a motivação do crime, explica:
Entrevistada: Foi assim: meu filho estava preso na cadeia do Goiás.
Aí eu tinha meu celular e eles tinham celular lá, na cela tinha celular.
Aí ele me ligou umas duas ou três vezes, perguntando se eu mandava
uma maconha pra ele, pra mim mandar uma maconha pra ele... Aí fui,
falei que mandava! Aí minha nora visitava ele e minha nora levou. E
tinha, uma... eles estavam fazendo uma, como que se diz?
Entrevistadora: escuta?
Entrevistada: Uma escuta é, eles estavam pesquisando. Como é que
fala Dona Julia*? [Agente penitenciaria]
Agente penitenciária: uma investigação.
Entrevistada: ...investigação de um traficante aqui do Gama, só que
eu não ligava pra ele, e ele ia lá em casa através do meu filho, ai meu
filho falou, mãe a senhora me manda uma maconha boa, tem na
escuta, eu falei, tá. Aí tudo bem, tinha visita na quinta-feira, quando foi
na quarta-feira à noite, sempre ele me ligava na quarta-feira à noite, aí
ele foi falou assim: “eu mandei a maconha”. Quando foi depois ele me
ligou e falou assim: “Mãe, a senhora com 90 anos não sabe o que é
uma maconha boa não?” Tô mandando uma boa. Entendeu? Aí na
escuta, na operação que eles tava fazendo aqui no Gama, me pegaram
na escuta. Mas não tem quantidade, eu mandei 50 gramas pra ele, mas
na escuta não tem quantidade, né? Aí foi por isso...(informação verbal).

Alguns estudos sobre a motivação de crimes cometidos por mulheres
demonstram que essas mulheres tornam-se traficantes por múltiplos fatores: em razão
de relações íntimo-afetivas, para dar alguma prova de amor ao companheiro, pai, tio
etc., ou, ainda, envolvem-se com os traficantes como usuárias, com o fito de obter
drogas, e acabam em um relacionamento afetivo que as conduz ao tráfico
24

26 27.

.

BORDIEU, P. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kulner. 2ªed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2002. 160 p.
25
FRINHANI, F.M.D.; SOUZA, L. 2005. Mulheres encarceradas e espaço prisional: uma análise de representações
sociais. Psicologia: teoria e prática, 7(1):61-79.
26
SALMASSO, R. de C. Criminalidade e condição feminina: estudo de caso das mulheres criminosas e
presidiárias de Marília-SP. 2004. Disponível em:<
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/ric/article/view/97/98>. Acesso em 04 jul 2017.
27
BARCINSKI, M. Centralidade de gênero no processo de construção da identidade de mulheres envolvidas na
rede do tráfico de drogas. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2009, vol.14, n.5, p.1843-1853. ISSN 14138123. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232009000500026.>. Acesso em 04 jul 2017.
[*] Nome fictício.
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Em geral, as mulheres atuam como coadjuvantes, enquanto os protagonistas
continuam sendo os homens. Dificilmente alguma delas é chefe do tráfico, mantendo
sua histórica posição subalterna e circunscrevendo-se quase sempre às funções de
vapor, que é o encarregado do preparo e embalagem, produto para consumo; mula,
indivíduos que geralmente não possuem passagens pela polícia e que se aventuram
a realizar o transporte da droga; e olheiro, como são chamadas as pessoas que se
posicionam em locais estratégicos para vigiar as vias de acesso

28

.

Por outro lado, evidencia que, apesar de as participantes reconhecerem os
obstáculos econômicos e sociais experimentados por jovens pobres e a consequente
inserção na rede do tráfico de drogas, o poder e o status experimentados são mais
frequentemente mencionados como motivadores para a entrada na atividade

29

.

A realidade, entretanto, coloca-nos em contato com uma situação complicada e,
em muitos casos, dramática. Depara-se com uma situação peculiar na relação familiar
que nos levam a repensar essas relações, principalmente a que é estabelecida entre a
mãe e filho na conjuntura do crime.

Subcategoria – As condições gerais do cárcere frente ao envelhecimento

Percebeu-se que para a população mais idosa saúde está relacionada
diretamente com independência, capacidade para fazer as coisas, trabalhar, poder ir e
vir, mesmo portando algumas doenças crônicas. Mantendo-se os idosos independentes
e autônomos, as dificuldades serão menores, tanto para si, quanto para a família e para
a sociedade

30

. Nessa perspectiva, Vicente Faleiros lembra que a independência dos

idosos está assentada na garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, [...]
com o objetivo estratégico de manutenção e desenvolvimento da autonomia e
independência dos idosos considerando um “envelhecimento ativo”. 31
Entende-se que para alcançar esta almejada independência o mais rapidamente
possível seria aconselhável reduzir o distanciamento entre os conhecimentos sobre a
legislação direcionada à pessoa idosa e o público de maior interesse sobre o assunto.
O caso de Dona Dalva não é diferente da maioria dos presos idosos, ela não conhece
a Lei do Estatuto do Idoso e, quando perguntada a respeito, dava respostas evasivas,

28

BASTOS, P. R. da S. Criminalidade feminina. 2011. Disponível em: < http://
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-penal/168244%20criminalidade-feminina-estudo-doperfil-da-populacao-carceraria-feminina-da29
BARCINSKI, M. (2009). Op. cit.
30
PIRES, Z. R. S.; SILVA, M. J. Autonomia e capacidade decisória dos idosos de baixa renda: uma problemática a ser
considerada na saúde do idoso. Revista Eletrônica de Enfermagem (online), Goiânia, v.3, n.2, jul-dez. 2001.
31
FALEIROS, V. de P. Cidadania e direitos da pessoa idosa. Brasília, nº 20, 2007. p.35-61.
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como se não acreditasse muito no efeito da referida Lei, conforme pode se observar em
suas palavras: “Não! Também não”.
Sobre como é envelhecer na prisão, ela responde com um ar de naturalidade
que não há diferença, para, em seguida, deixar transparecer um sentimento de
descontentamento, quando disse: “Eu já levei tanto gás aqui dentro dessa cadeia, nos
procedimentos que eles fazem lá na ala D, que é uma ala muita cheia, muito atribulada,
eles num tira a gente não...” Somente, no final da entrevista demonstrou interesse sobre
os benefícios legais que a referida lei pode trazer.
Pelo ocorrido, percebe-se que o constrangimento relatado pela Dona Dalva não
tinha relação direta com a mesma, mas pelo fato de estar junto a outras pessoas com
comportamento reprovável, acabou sendo alvo de agressão física e moral. Isso
evidencia porque deve ser respeitado o direito de estar em cela separada com pessoas
da sua idade.
No contexto prisional, a concentração de pessoas em uma instituição pode ser
fator desencadeador de sentimento de frustração, ócio, desacreditação no futuro
próximo, violência, ruptura de laços familiares e sociais, desenvolvimento de
perturbações mentais, dentre outros sentimentos que, quando combinados entre si,
provocam um peso maior do que de fato é, com implicações diretas sobre a qualidade
de vida dos envolvidos, contribuindo para acelerar o processo de envelhecimento
(SUELMA, 2003)32. Conforme a autora, se esse processo acomete indivíduos de todas
as idades, infere-se que, pela sensibilidade do idoso, este está mais susceptível a
tamanho desconforto.
De modo geral, o que se percebeu na fala de Dona Dalva é que existe uma
tendência a não esperar nobres atitudes humanas. A impressão que ficou é a de que
ela se sente uma pessoa julgada pela sociedade, pelas demais presas e, por isso, a
tendência é de se acomodar, de se fechar e aceitar a vida como ela é no ambiente
prisional.
Frente a esse quadro, questiona-se o quanto a formação de vínculos sociais ou
o resgate deles poderiam transformar a vida dos idosos presos para uma vida de
superação da dor, da vergonha e do individualismo.

32

SUELMA I. À espera da liberdade: um estudo sobre o envelhecimento prisional [dissertação]. São Paulo: PUC;
2003.
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Considerações Finais
Casos como o da Dona Dalva, mãe, idosa, passou a fazer parte da realidade
carcerária no Brasil. Percebeu-se que, como autora de um crime, a Dona Dalva não
possui ainda os esclarecimentos sobre sua ação, quando foi que tudo começou, onde e
quando devia ter se afastado das perturbações que a levaram a cometer tal crime,
considerando o seu contexto familiar. Por isso, acredita-se que profissionais de diversas
especialidades podem e devem prestar assistência aos idosos que estão em regime de
privação de liberdade. Esta assistência começa com atividades reflexivas que os
redirecionem para uma vida mais justa, mostrando que é possível preservar a dignidade
mesmo quando tudo parece não fazer mais sentido, e conduzindo-os a um novo olhar
sobre o verdadeiro sentido da vida que é passar pelos obstáculos, e seguir em frente!
Sobre como é envelhecer na prisão, as respostas da inquirida, inicialmente,
passavam um ar de naturalidade, demonstrando que não há diferença. Mas, em
seguida, transparece um sentimento de descontentamento quando recorda maus
momentos que já passou na prisão, como: estar em cela cheia, presenciar conflitos, ser
tratada com indiferença por pessoas mais jovens que ela, dentre outros aspectos.
Ao final da entrevista, foi possível perceber que Dona Dalva demonstrou
interesse nos benefícios legais que o Estatuto do Idoso poderia lhe trazer.
Sob o enfoque das condições gerais relativas à prisão, percebeu-se um vasto
campo de atuação para profissionais de diversas áreas, alinhando estratégias que
servirão para a ressocialização dos idosos presos, de forma a garantir-lhes os direitos
fundamentais preconizados pela Constituição Federal, saúde, trabalho e educação.
Sob o enfoque das condições gerais do cárcere frente ao envelhecimento, na
perspectiva da gerontologia, percebeu-se um despreparo estrutural do sistema
carcerário para atender as especificidades do idoso em regime de prisão. Pelas
condições em que vivem os idosos presos, atualmente, não existe adequação quanto
aos avanços postulados pelo Estatuto do idoso. Ademais, nem se cogita mudanças na
estrutura física e de atendimento específico para os idosos presos.
Espera-se que futuros trabalhos com o tema A pessoa idosa no sistema
carcerário possam revelar o cumprimento ou atendimento dos preceitos legais já
conquistados, levando em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois
entende-se que independentemente dos erros e faltas já cometidas, toda pessoa tem o
direito e dever de reparar e dar seguimento a uma vida digna e justa para si e para
todos. Nessa perspectiva, a ressocialização a partir de programas sociais é a estrada
que leva ao destino certo no menor tempo possível. O contrário da ressocialização é o
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castigo por isolamento, o qual não se percebeu na literatura nenhum resultado favorável
ou aceitável de humanização.
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A APLICABILIDADE DA ADPF Nº 347/DF EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO DE ALAGOAS: Um estudo de caso quanto às
indenizações provenientes das mortes nos cárceres alagoanos entre 2012 e 2015

Fernanda Barbosa Pessoa Cavalcante (Unit - AL), Laura Beatriz De Oliveira
Wanderley Nepomuceno (Unit - AL), José Luiz Cavalcanti Pedrosa Junior (Unit - AL),
Maria Giovanna Brandão Balbino Torres (UFAL), Aristóteles Sales Da Silva Neto (Unit
- AL).
Resumo: Na atual situação do sistema carcerário brasileiro, a morte e a violência
(seja essa física ou psicológica) não são a exceção. A violação do corpo e da mente
de quem está encarcerado é constante. Essa situação, no mínimo, desumana, fez com
que em 09 de setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal, reconhecesse por meio
da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, a situação
humilhante das penitenciárias brasileiras, declarando o Estado de Coisas
Inconstitucional.O presente artigo busca analisar a repercussão que a referida ADPF
trouxe aos presídios alagoanos após a constatação dada pelo STF. Por meio de uma
análise quantitativa acerca dos processos de indenização provenientes do cárcere,
buscar-se-á verificar se as mortes ocorridas neles (naturais ou violentas) ensejaram na
indenização a qual fazem jus os dependentes econômicos dos falecidos.
Palavras-chaves: Cárcere; Morte; ResponsabilidadeObjetiva; ADPF347; Indenização.
Abstract: In the current situation of the Brazilian prison system, death and violence (be
it physical or psychological) are not the exception. The violation of the body and mind
of those incarcerated is constant. This situation, at least inhumane, meant that on
September 9, 2015, the Federal Supreme Court recognized, through the allegation of
non-compliance with fundamental precept number 347, the humiliating situation of
Brazilian penitentiaries, declaring the State of Things Unconstitutional. This article
seeks to analyze the repercussion that the allegation of non-compliance with
fundamental precept brought to the Alagoan prisons after the finding by the FSC. By
means of a quantitative analysis of the indemnification processes coming from the jail,
it will be sought to verify if the deaths occurred in them (natural or violent) gave rise to
the indemnification that the economic dependents of the deceased are entitled to.
Key-word: Prison; Death; ObjectiveResponsibility; Indemnity.

INTRODUÇÃO
Pena e Estado estão intimamente interligados (BITENCOURT, 2017. p. 140),
ela é o modo que o Estado tem de exercer o seu ius puniendi, sendo a privativa de
liberdade, supostamente, a principal forma de atingir as finalidades da pena tanto em
seu aspecto retributivo (teoria absoluta), devolver ao agente o mal causado, quanto
segregador (teoria relativa, prevenção especial negativa) haja vista o afastamento do
indivíduo da sociedade.
O esperado quando uma pessoa é condenada a uma pena privativa de
liberdade é que ela cumpra a sanção imposta e depois saia do cárcere — se a
vivência experimentada dentro do presídio irá fazer com que ela não retorne a cometer
infrações, em outras palavras, que seja cumprida a função especial da pena, não é o
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objeto de análise da pesquisa feita — entretanto está sendo comum nos presídios
brasileiros as mortes de detentos, sendo elas classificadas em naturais ou violentas. O
quantitativo dessas mortes não é exato a nível nacional, tampouco no Estado de
Alagoas que apenas a partir de 2012 é que se tem documentos acerca de tais óbitos,
pois “todos os registros de mortos no sistema prisional anteriores ao ano de 2012
foram perdidos” (FERREIRA; DE MOURA, 2017, p. 2). Tem-se fichadas, no período de
2012 e 2015, em Alagoas, as mortes de 55 detentos e detentas (FERREIRA; DE
MOURA, 2017, p. 5).
Ademais, a atual situação degradante do sistema prisional brasileiro não diz
respeito apenas às mortes ocorridas nos presídios. Está relacionada ao déficit
generalizado da instituição — superlotação das penitenciárias, as estruturas precárias,
o descaso governamental e populacional, a epidemias de doenças como a tuberculose
entre os presos, entre outras situações degradantes — que foi criticada e reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal em 09 de setembro de 2015, por intermédio da
arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, declarando o Estado de
Coisa Inconstitucional das penitenciárias brasileiras.
Dessarte, o presente artigo busca analisar a repercussão que a referida ADPF
trouxe aos presídios alagoanos após a constatação dada pelo STF. Por meio de uma
metodologia

de análise quantitativa acerca dos

processos

de indenização

provenientes do cárcere, buscar-se-á verificar se as mortes ocorridas neles, entre o
período de 2012 a 2015, ensejaram na indenização a qual fazem jus os dependentes
econômicos dos falecidos.
Na primeira parte do artigo, será explorada a realidade do sistema carcerário
brasileiro, começando por uma visão macro, nacional e depois focando na realidade
alagoana. Em sequência, discorrer-se-á acerca da arguição de descumprimento de
preceito fundamental nº 347, do Estado de Coisa Inconstitucional, bem como da
responsabilidade objetiva do Estado quanto ao preso. Por fim, haverá a análise da
repercussão dessa ADPF acerca das mortes ocorridas entre 2012 e 2015 no cárcere
alagoano, se a constatação está surtindo efeitos e tendo aplicabilidade nas Varas da
Fazenda Pública de Alagoas.
1 CÁRCERE: A PRIMEIRA SOLUÇÃO ENCONTRADA, MAS O ÚLTIMO
PROBLEMA A SER ANALISADO
1.1 Na dúvida, prende-se.
É notório que, nos últimos anos, o rigor punitivista tem tomado forma no direito
penal. A criação de tipos penais que visam proteger a figura da vítima, como a Lei de
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Crimes Hediondos, Lei Maria da Penha e Lei Carolina Dieckmann 1 é “utilizada para
fundamentar a necessidade de mais rigor punitivo” (CIFALI; SANTOS, 2015, p. 273).
No Brasil, o senso comum que se tem do preso é de que ele é um ser indigno
de assistência, de atenção por parte do restante da população, visto que, se ele está
na penitenciária é porque mereceu e deve sofrer o máximo possível. Sobre essa visão
punitivista da população, Ana Claudia Cifali e Mariana Chies Santiago Santos
exprimem que
verifica-se que os condenados são considerados merecedores do mal
imposto pela pena privativa de liberdade, ainda que conhecidas as
condições degradantes e os efeitos nocivos de nosso sistema
carcerário (que permite a consolidação das facções criminosas, a
disseminação de doenças, etc.), e, inclusive, prefeririam estar na
prisão, caso esta oferecesse melhores condições (...) reflete o padrão
hierárquico e desigual da sociedade brasileira, na qual as relações
sociais não são reguladas pelo princípio da igualdade, mesmo sendo
este um princípio norteador da Constituição da República de 1988,e
em que o infrator é sempre visto como um sujeito inferior, não como
um sujeito de direitos. (CIFALI; SANTOS, 2015, p. 274)

Uma consequência desse rigor punitivista é o encarceramento em massa.
Nessa seara, o último InfoPen, realizado em 2014, mostra a realidade desumana que
o Brasil teve um aumento, nos últimos 14 anos, de 167,32% na sua população
carcerária, passando de 232.755 para 622.202 detentos. Contudo, as penitenciárias
não acompanharam esse desenvolvimento punitivista na sua capacidade estrutural de
forma que há um déficit de 250.318 vagas. Nessa taxa de ocupação, Alagoas fica em
segundo lugar com 223% na relação percentual de preso por vaga.
É importante salientar que, embora, todos os Estados possuam uma taxa de
ocupação do sistema prisional maior que 100%, essa distribuição não é uniforme, de
modo que há penitenciárias onde o número de detentos é menor ou igual à sua
capacidade máxima de lotação (SILVA, 2017). Acerca desse ponto, Fabio Lobosco
Silva exprime que
Em verdade, um a cada três unidades prisionais não operam acima
de seu limite de vagas, entretanto, em 24% delas há mais de dois
presos por vaga e em 5% delas a situação é de quatro presos por
vaga. Para o Distrito Federal todas as unidades operam acima de sua
capacidade. Rio Grande do Norte está próximo, com 90% de seus
estabelecimentos igual situação. Por outro lado, apesar de 60% das
unidades prisionais do Amapá não operarem acima de sua
capacidade, 80% da população carcerária do local está em estado de
superlotação. Em Pernambuco a situação é a mesma: mais da
metade das unidades não apresenta déficit de vagas, porém 95% das
pessoas encarceradas estão em estabelecimentos superlotados. Tais
constatações podem sinalizar uma má gestão penitenciária, mas
também permitem a tomada de medidas para redistribuição de
internos.(SILVA, 2017, p. 5)

1

Não faz parte do objetivo do presente artigo analisar o mérito desses tipos penais, cabendo
somente utilizá-los como exemplos de um maior rigor punitivo utilizando a justificativa de
proteção da vítima.
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Uma consequência dessa quantidade de presos acima da capacidade
originária do presídio é a mescla entre pessoas de diferentes regimes ou natureza de
prisão e, por conseguinte, um indivíduo preso por um crime de menor periculosidade
acaba se relacionando com um de maior periculosidade. Essa situação repercute no
senso comum que a prisão é uma “escola do crime” e assim, segundo o referido autor
essa mistura entre indivíduos de diversos perfis criminológicos, graus
de periculosidade e situações processuais distintas não só frustra os
objetivos e ditames da Lei de Execução Penal, mas também favorece
formas indesejáveis de contato entre os grupos carcerários,
favorecendo a disseminação da ideologia carcerária e a captação de
membros para facções criminosas. (SILVA, 2017, p. 4)

Por fim, quanto à mortalidade, no primeiro semestre de 2014 foram
registradas 565 mortes, sem contar com os dados de São Paulo e Rio de Janeiro
(INFOPEN, 2014). O referido estudo, discorrendo acerca do fato, profere que
cerca de metade dessas mortes podem ser consideradas mortes
violentas intencionais – excluídos os óbitos por motivo de saúde. As
mortes por causas naturais dentro das unidades devem ser
analisadas de maneira diferenciada da população em geral, pois os
indivíduos estão sob custódia do Estado e dependem deste para
obtenção de qualquer espécie de atendimento de saúde. A análise da
mortalidade intencional permite uma comparação mais adequada com
os valores totais da população. A taxa de mortes intencionais no
sistema prisional é de 8,4 mortes para cada dez mil pessoas presas
em um semestre, o que corresponderia a 167,5 mortes intencionais
para cada cem mil pessoas privadas de liberdade em um ano. Esse
valor é mais do que seis vezes maior do que a taxa de crimes letais
intencionais verificada no Brasil em 2013. (INFOPEN, 2014, p. 115)

Esses

dados

fornecidos

pelo

INFOPEN

sobre

a mortalidade das

penitenciárias brasileiras são surpreendentes — de modo desfavorável —, mata-se
mais dentro do cárcere de forma intencional do que fora dele e, o pior, essas mortes
são, em sua maioria ignoradas, subjugadas, no máximo, dão-se notícias a elas
quando ocorrem em meio a rebeliões. Sabe-se que morrem, sabe-se que matam,
todavia, ninguém fala sobre essas mortes.
1.2 A realidade do cárcere Alagoano
Como foi demonstrado no item anterior, o cárcere, desde uma perspectiva
nacional, encontra-se em uma situação degradante — superlotação, mortes violentas,
epidemias de doenças, entre outras enfermidades que assolam os presídios — e no
Estado de Alagoas não seria de modo distinto.
O sistema prisional Alagoano tem o total de 9 unidades (Penitenciária
Masculina Baldomero Cavalcante de Oliveira, Presídio de Segurança Média Professor
Cyridião Durval e Silva, Presídio do Agreste, Núcleo Ressocializador da Capital; Casa
de Custódia da Capital, Estabelecimento Prisional Feminino Santa Luzia, Centro
Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy, Presídio de Segurança Máxima e a
Penitenciária de Segurança Máxima) com uma capacidade de 3.502 presas e presos.
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Contudo, no mapa carcerário mais recente disponibilizado pela Secretaria de Estado
de Ressocialização e Inclusão Social (SERIS), no plantão de 12 de setembro de 2017
a 13 de setembro de 2017, o excedente é de 801 presas e presos (22,9%), são 4.303
pessoas recolhidas nas Unidades Prisionais, acrescentando as que não estão
recolhidas, têm-se uma população carcerária de 7.540. O excedente total (presas e
presos recolhidos nas Unidades Prisionais + Regime Semiaberto) é de 2.677 (76%).
Por conseguinte, a população carcerária alagona é de 228,4 a cada 100.000
habitantes.
Do mesmo modo que outros estados da federação, ocorre que em
determinadas unidades há disponibilidade de vagas (no NRC de 31 vagas, enquanto
na PENSM há 20 de vagas), mas não é a regra. O Presídio de Segurança Média
Professor Cyridião Durval e Silva tem a disponibilidade de conter

404 presos,

contudo, atualmente, há 759, beirando o absurdo de um excedente de 87,9% da sua
capacidade, por exemplo.
Destarte, temos que a realidade do sistema penitenciário alagoano, reflete
ainda as constatações realizadas pelo estudo (INFOPEN) realizado em nível nacional
em 2014, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no que diz respeito à falta de
estrutura de suas unidades tanto para comportar os detentos quanto de prestar
assistência aos mesmos.
Dessa forma, um dos problemas que ocorre no cárcere alagoano, mas que
não possui a visibilidade e o interesse necessário, seja do governo estadual seja da
população, são as mortes ocorridas dentro dos presídios. Como dito previamente, não
se possui registros das mortes ocorridas antes de 2012 e a justificativa dada pelo setor
de estatísticas da SERIS foi que essa perda se deve às mudanças de gestões
governamentais de Alagoas (FERREIRA; DE MOURA, 2017, p. 2). Portanto, com base
no registro dos 55 óbitos 2 ocorridos entre os anos de 2012 a 2015, em sequência,
tratar-se-á sobre a responsabilidade objetiva quanto à indenização às famílias dessas
pessoas que morreram sob a guarda do Estado.
2 ADPF 247: CONSTATANDO O QUE JÁ SE SABIA
Dada a situação calamitosa em que se encontra o sistema carcerário atual, o
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, por meio da ADPF nº 347 do STF, arguiu o
descumprimento de preceito fundamental nas penitenciários brasileiras. O objetivo da
referida

arguição

é

reconhecer

o

"estado

de

coisas

inconstitucional"

e

consequentemente requerer providências do poder público acerca da conjuntura em
que se encontram os presídios desse país.
2

A título de curiosidade, nesse último relatório disponibilizado pela SERIS, já consta o registro
de 15 mortes, sendo 7 delas consideradas naturais e 8 violentas.
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É bem sabido que as ações e/ou omissões dos poderes públicos da União,
dos Estados e do Distrito Federal causam impacto direto na vida daqueles que estão
sob sua custódia, sendo sua responsabilidade desenvolver mecanismos que garantam
a integridade física e psicológica do encarcerado, para atender ao disposto no Art. 5º,
XLIX da Constituição Federal.
A violação sistemática, generalizada e contínua de direitos fundamentais é o
requisito para que seja declarado o Estado de Coisas Inconstitucional, que tem origem
nas decisões da Corte Constitucional Colombiana e chegou ao Brasil através da
referida ADPF.
Ressalte-se que, para que esse instituto seja utilizado, não basta que haja
uma proteção insuficiente ou a omissão de um só órgão, é necessário que o sistema
que engloba o local onde as violações acontecem não esteja cumprindo seu papel de
oferecer proteção integral ao indivíduo. Ademais, essa omissão deve ser reiterada,
ocasião em que torna a situação insustentável, necessitando assim, da intervenção do
Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para declarar o Estado de
Coisas Inconstitucional.
A terceira observação a se fazer acerca dessa declaração é que, para que o
STF declare esta situação, a omissão tem que, impreterivelmente, atingir à um
elevado número de pessoas.
O resultado prático dessa declaração é que há um diálogo entre todos os
órgãos envolvidos para que seja possível a elaboração de políticas públicas que
possam reverter a lesão ao grupo de indivíduos, tendo repercussão inclusive
orçamentária.
Do pedido consta um relatório completo do cenário prisional, ocupando a 4º
posição no ranking dos países com a maior população carcerária do mundo, o Brasil
apresenta um quadro de superlotação em que o resultado é a proliferação de doenças,
a falta de água potável, o fato de estarem submetidos à temperaturas extremas e
faltarem produtos básicos de higiene.
Além dos problemas supracitados, a integridade física dos encarcerados
também é violada, na medida em que estes são vítimas de violência sexual pelos
próprios presos e pelos agentes do Estado, bem como de tortura e homicídio, sendo a
última hipótese o objeto de estudo do presente artigo.
Ademais, aduz também que a União encontrava-se contingenciando recursos
do FUNPEN (Fundo Penitenciário Nacional) não os repassando para os Estados, o
que agrava ainda mais a situação, já que a existência de recursos econômicos
ajudaria a melhorar a situação.
Ao julgar o pedido liminar contido na ADPF nº 347, o STF determinou que
algumas medidas fossem adotadas a fim de impedir a proliferação dos problemas,
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como forma de ano de difícil reparação caso essas somente fossem determinadas ao
fim do processo.
O ministro Marco Aurélio, relator do processo, determinou as seguintes
medidas: A) Que os Juízes e Tribunais, dentro do prazo de 90 dias, passassem a
realizar audiências de custódia dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da prisão
em flagrante, para que o preso pudesse comparecer perante autoridade judiciária. B)
Que os valores disponíveis no FUNPEN - Fundo Penitenciário Nacional fossem
liberados pela União para que fossem utilizados com a finalidade ao qual foram
criados, sendo vedado ao Poder Executivo contingenciar esses valores.
Tais medidas são razoáveis e essenciais para o início de uma mudança
gradual e progressiva, que precisa, com urgência, atingir o sistema carcerário. No que
diz respeito à primeira medida, resta evidente que esta foi adotada como uma tentativa
de reduzir a quantidade de pessoas que encontram-se encarceradas sem a real
necessidade disso, pelo cometimento de crimes que, ante as circunstâncias e o tempo
máximo de pena, poderiam ser objeto das medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalte-se que havia, dentre os vários pedidos de medidas cautelas, o
pedido d eue os Juízes, no caso de decretação ou manutenção da prisão provisória,
apresentassem fundamentação expressa pela qual não foram aplicadas as medidas
alternativas à privação da liberdade. Tal pedido complementa o raciocínio da primeira
medida arbitrada, ao passo em que aduz que no caso de não optar pela concessão da
liberdade provisória, fundamentem suas decisões, explicando a razão de escolher pelo
encarceramento, porém não foi deferida de forma liminar.
Já a segunda medida tem por objetivo a aplicação das verbas disponíveis no
FUNPEN para as próprias penitenciárias, pois como o nome já aduz, esse fundo tem
destinação específica para as penitenciárias brasileiras.
Ressalte-se que à época da adoção dessas medidas, em 2015, o Brasil tinha
a terceira maior população carcerária do mundo, com aproximadamente 711.00
(setecentas e onze mil pessoas), porém atualmente a Rússia é quem ocupa essa
posição, com 644.237v(seiscentos e quarenta e quatro mil e duzentos e trinta e sete
presos), ao passo em que a população carcerária do Brasil foi reduzida para 622.202
(seiscentos e vinte e dois mil duzentos e dois) presos.
O relatório mostra também que, à época da arguição, 41% (quarenta e um
por cento) dos presos eram provisórios, ou seja, pessoas que em sua maioria seriam
absolvidas ou teriam decretadas medidas cautelares diversas da prisão. Isso evidencia
que quase a metade dos encarcerados sequer são condenados por sentença que
transitou em julgado, e ainda assim submetem-se à tratamento degradante naquilo
que o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comparou com "masmorras
medievais".
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A responsabilidade por essa situação não está concentrada em um só poder,
e por isso, para que seja solucionada é necessário uma atuação conjunta do
Legislativo, Executivo e do Judiciário. É importante salientar que, como afirma o
Ministro Marco Aurélio em sua fala como relator "Há dificuldades, no entanto, quanto a
necessidade de o supremo exercer função atípica, excepcional, que é a de interferir
em políticas públicas e escolhas orçamentárias.Controvérsias teóricas não são aptas a
afastar o convencimento no sentido de que o reconhecimento de estarem atendidos os
pressupostos do estado de coisas inconstitucional resulta na possibilidade de o
Tribunal tomar parte, na adequada medida, em decisões primariamente políticas sem
que se possa cogitar de afronta ao princípio democrático e da separação de poderes."
Nesta senda, aduz que, em se tratando de presidiários, há duas razões pelas
quais se explicam a intervenção do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à
exigir diligências dos outros poderes. A primeira é que o condenado por sentença
penal condenatória transita em julgado perde seus direitos políticos, não podendo
votar nem ser votado, o que faz com que este perca sua a representação política
direta, ficando dependente da população votante para que escolha políticos que
realmente se importem com essa situação.
O segundo problema é que conforme apontou Ana Paula de Barcellos, os
cidadãos livres acreditam, recusando a dimensão ontológica da dignidade humana,
que o criminoso perde o direito à vida digna ou mesmo a condição humana, não sendo
titular de quaisquer direitos fundamentais (BARCELLOS, Ana Paula de. Violência
urbana, condições das prisões e dignidade humana. Revista de Direito Administrativo
nº 254, 2010 [Biblioteca Digital Fórum de Direito Público]).
O ministro, no entanto, faz a ressalva de que essa intervenção deve ser
moderada, não cabendo ao Supremo definir o conteúdo das políticas públicas, por
exemplo, nem detalhar os meios que serão empregados, pois a capacidade dos
poderes legislativo e executivo deverão ser respeitadas, cabendo somente a
coordenação para que estes saiam da inércia que torna o Estado deficiente.
A discussão foi importante para que se debatesse acerca da dignidade
humana dos presidiários e da situação calamitosa em que se encontra o sistema
carcerário, contornando a triste realidade de que esse tema é um "ponto cego
legislativo", ou seja, os políticos evitam debatê-lo pelo receio de enfrentar as
consequências de assumir um posicionamento de preocupação em relação àqueles
que cumprem suas penas.
Além da ADPF nº 347, o STF, no julgamente do Recurso Extraordinário com
Agravo nº 638.467 RS, em que teve como relator o Ministro Luiz Fux, e figuram como
partes: Vandrey Jardim de Quevedo (representado por Simone Jardim) e advogado
Pedro Paulo da Silva Fraga, reconheceu a existência de Repercussão Geral,
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afirmando que nos casos em que há morte do presidiário, a responsabilidade do
estado é OBJETIVA, preceituando que: "o Estado tem o dever de zelar pela
incolumidade dos detentos sob sua custódia, cabendo a ele o ônus de indenizar a
quem de direito pela morte de um custodiado, ainda que decorrente de suicídio."
3 A REPERCUSSÃO DA ADPF Nº 347 NAS INDENIZAÇÕES PROVENIENTES DAS
MORTES NO CÁRCERE DE ALAGOAS ENTRE 2012-2015
Ademais, o objetivo do presente artigo é analisar a repercussão que a ADPF
nº 347 teve em relação às ações de indenização que tramitam nas varas da Fazenda
Pública do Estado de Alagoas.
Isso se dá pelo fato de que, com o advento da Constituição Federal de 1988,
o Brasil tornou-se um Estado Democrático de Direito, sendo, portanto responsável
pela prestação de serviços aos cidadãos, e incutido de deveres ness a prestação, já
que, conforme aduz o Art. 37, § 6 da Constituição Federal:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ass egurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(BRASIL, 1988)

Ou seja, já que o Estado é o detentor do poder de punir , este deve oferecer
todos os meios para que o indivíduo que tem sua liberdade cerceada por um período
de tempo tenha garantida a sua condição de pessoa humana, com todos os direitos à
ela inerentes, como integridade física e moral, que engloba a saúde e segurança do
reeducando.
Ressalte-se que há dois tipos de morte que acometem os encarcerados:
morte natural e morte violenta. A natural é decorrente de fatores endógenos, ou seja,
do próprio corpo, como consequência de doença ou velhice. Já a morte violenta é
aquela que acontece por fatores externos, como o homicídio ou um acidente de carro.
Vale salientar que para que o Estado seja responsabilizado pela morte do
agente, não é necessário que esta tenha sido violenta, ocasião em que o preso é
assassinado por algum companheiro de cela ou por algum agente do Estado, pois
mesmo nos casos em que o encarcerado vai a óbito pelo acometimento de alguma
enfermidade, tem-se a conclusão de que houve uma omissão estatal, ao precarizar o
acesso à saúde, direito fundamental desse.
Além da indenização a título de danos morais, em alguns casos a família do
falecido requer também que seja reconhecido o lucro cessante, ou seja, que lhe seja
pago mensalmente o valor que este auferia antes de ser preso, e que caso não tivesse
sua vida interrompida precocemente, poderia continuar a contribuir com o sustento de
sua família após obter novamente sua liberdade.
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O Poder Judiciário do Estado de Alagoas tem se pronunciado nesse sentido,
a partir dos julgados que passaremos a analisar:
Em junho de 2013, nos autos do processo nº 071693992.2013.8.02.0001, a Sra. Andreia Oliveira da Silva pleitou
indenização pela morte de seu companheiro, Sr. Jaime Alexandre
Barboza Filho, que faleceu por ter sido eletrocutado por um fio
desencapado que estava dentro de sua cela. É importante salientar
que antes da prisão este era o responsável pelo sustento do lar, e
que, após ter progredido de regime (do regime fechado para o
semiaberto) estava trabalhando e estudando, razão pela qual gerou
expectativa na autora de que este voltasse ao convívio familiar e
pudesse novamente trabalhar e contribuir com o sustento da família.
(GOVERNO DE ALAGOAS, 2013)

Tem-se, portanto, um caso de morte violenta, em que o Estado é diretamente
responsável pela morte do custodiado, já que, se a cela estivesse em boas condições
de manutenção, o incidente não teria acontecido. O nexo causal está plenamente
configurado, haja vista a omissão e negligência da administração penitenciária em
sequer oferecer instalações dignas para que os reeducandos cumpram suas penas.
No caso em tela o Sra. Jaime, antes de ter sido recolhido para cumprimento
de pena, exercia função de auxiliar de mecânico, auferindo rendimentos de
aproximadamente 2/3 de um salário mínimo, que era revertido para o sustento de sua
família. Por esta razão, a autora pleitou, além da indenização por danos morais, uma
indenização mensal na quantia equivalente ao que o custodiado auferia antes de ser
preso até que este completasse 65 anos de idade.
Em sede de contestação, o Estado, na pessoa de seu procurador, afirmou
culpa exclusiva da vítima e responsabilidade subjetiva do Estado, bem como ausência
de comprovação da dependência econômica da Sra. Andreia em relação ao seu
companheiro.
O

magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

concedendo a indenização à título de indenização por danos morais no montante
equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e julgando improcedente o pedido à
indenização por danos materiais, no caso em tela, os lucros cessantes (que é o que a
vítima deixou de receber) pois o magistrado entendeu que não havia comprovação de
que este contribuía para o sustento de sua prole. O processo está em fase recursal,
razão pela qual não há, ainda, sentença transitada em julgado.
O segundo processo a ser analisado é do ano de 2017, após o deferimento
de algumas das medidas liminares pleiteadas pelo PSOL. Por meio dos autos nº
0702956-21.2017.8.02.0001, a Sra. Maria Madalena dos Santos e seu filho Manoel
Lopes Nascimento Filho, ajuizaram ação pleiteando indenização por danos morais em
decorrência da morte do menor Walisson Lopes do Nascimento, filho e irmão mais
novo dos autores, respectivamente.
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No caso de Walisson, a 1º Vara de da Infância e Juventude de Maceió decidiu
que este deveria ficar internado provisoriamente durante 45 (quarenta e cinco) dias
pela suspeita de porte de substâncias ilícitas. Ocorre que a unidade em que se
recolhem esses menores estava superlotada, o que fez com que o menor fosse
entregue ao secretário da SEPREV (Secretaria de Estado de Prevenção à Violência)
para que esse tomasse as devidas providências, com a ressalva de que Walisson
deveria ficar em acautelamento especial.
Como consequência, este foi levado à unidade de internação masculina,
prédio que hoje não funciona mais devido à precariedade de sua estrutura. Após 40
(quarenta) dias de internamento lá, no dia 16 de Junho de 2016 este foi transferido
para o Complexo de Unidades de Internação Masculina da Capital, que havia sido
inaugurado no mesmo ano.
Uma semana após ter sido posto neste local pelo próprio Estado, na data de
24 de junho de 2016, enquanto almoçava o menor foi capturado por outros internos e
levado até uma cela, ocasião em que fora covardemente espancado por várias
pessoas e sem interferência dos agentes penitenciários, que demoraram a perceber o
que ocorria. Ao ser levado ao HGE - Hospital Geral do Estado, constatou-se que este
havia sofrido traumatismo craniano e facial, bem como lesões na coluna que poderiam
levá-lo à tetraplegia.
Após semanas na UTI, o menor permaneceu internado porém em estado
vegetativo, sem falar, se locomover e se alimentar. Em virtude do longo tempo em que
ficou deitado, sem que recebesse o devido tratamento, este desenvolveu escara
sacral, que é uma lesão na pele pela falta de irrigação no sangue. O que evidencia a
deficiência de assistência do Estao não só na promoção à saúde e segurança dentro
dos presídios, como também no tratamento de pessoas que sofrem graves danos
nesses locais.
O sofrimento da família aumentou quando recebeu a notícia de que seria
realizada a cirurgia de gastrostomia e logo após este receberia alta, pois não havia
mais nada que o hospital pudesse fazer, ficando todos os cuidados à encargo da
família, que não possuia condições de manter-se e custear o tratamento deste. Ocorre
que, em 10 de outubro do mesmo ano o menor, Walisson faleceu, vítima do evidente
descuido estatal com as vidas que estão sob sua tutela.
Em sentença, a primeira parte enfrentada foi a questão da legitimidade ativa
da ação, senão vejamos: O artigo 12, parágrafo único do Código Civil, aduz, in litteris:
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para
requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.
(BRASIL, 2002)
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Neste ínterim, o juiz entendeu que a expressão OU indica uma hierarquia
entre as pessoas indicadas no parágrafo único do referido artigo, ou seja, os parentes
de linha reta ou colaterais até o quarto grau são subsidiários ao cônjuge sobrevivente,
não há cumulatividade das pessoas elencadas naquele. Sendo assim, excluiu o irmão
do falecido do pólo ativo da ação, razão pela qual permaneceu somente a Sra.
Andreia, que obteve sentença favorável à sua pretensão, sendo deferido o pedido de
indenização por danos morais no montante equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
Vale salientar que tanto a parte autora quanto a parte ré apelaram da referida
sentença, a primeira por acreditar ter sofrido dano cuja indenização deveria ser
deferida em valor maior ao arbitrado, e o segundo (Estado) por acreditar que a
responsabilidade nesses casos é subjetiva e não ter havido a comprovação de culpa
sobre a morte do menor.
Ao analisar o aspecto material e processual dos processos acima indicados,
percebe-se que a grande discussão gira em torno da natureza da responsabilidade do
Estado nos casos em que há morte de algum indivíduo que está sob sua tutela.
A parte autora baseia-se no Art. 37, § 6 da Constituição Federal, aduzindo
que a responsabilidade estatal é OBJETIVA, com fulcro também ao posicionamento do
Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 590939) e do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
AJUIZADA PELA GENITORA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE
FALECIDA EM DELEGACIA POLICIAL. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBJETIVA DO ESTADO –
ART. 37, § 6º DA CF/88. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA
POLICIAL MILITAR –CONDENADO O ESTADO DO AMAZONAS AO
PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO
MENSAL, ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA ALCANÇARIA A
PROVÁVEL
IDADE
DE
65
(SESSENTA
E
CINCO)
ANOS.CONDENAÇÃO
EM
QUANTUM
RAZOÁVEIS
DANOS
MORAIS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO). RECONHECIMENTO
DA PROCEDÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. MANTIDO OS
DEMAIS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU” (fl. 255). [...] Não
merece prosperar a irresignação, uma vez que a jurisprudência
desta Corte firmou entendimento de que o Estado tem o dever
objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua
custódia, atraindo então a responsabilidade civil objetiva , razão
pela qual é devida a indenização por danos morais e materiais
decorrentes da morte do detento. (Grifo nosso)

No julgado acima colacionado, tem-se um caso praticamente idêntico ao
processo em comento, já que os falecidos são menores e a ações foram ajuizadas por
suas genitoras. O que se percebe é que as varas da Fazenda Pública da Comarca de
Maceió-AL, ao analisar o pedido de indenização por dano moral, aplicam a teoria
objetiva de responsabilidade, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, que
aduz não é necessária a comprovação de culpa, seja por ação ou omissão, sendo
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necessário apenas que exista sexo de causalidade entre a conduta ou não conduta do
agente e o resultado danoso.
Por sua vez, em sede de contestação o Estado afirma que a responsabilidade
do Estado é subjetiva, devendo ser analisada da culpa do estado, bem como o nexo
de causalidade entre o dano e a omissão estatal, alegando que no caso do menor
Walison, a morte se deu por ação de terceiros, que nada tem a ver com o Estado.
Em que pese as sentenças que dizem respeito ao deferimento do pleito por
danos morais tenham sido, em sua maioria, procedentes, no que concerne ao pedido
de danos materiais, em que não raras vezes são fixados valores a serem pagos
mensalmente até a data em que o falecido completaria 65 (sessena e cinco) anos de
idade, o juízo cível do Estado de Alagoas exige uma carga probatória maior. Neste
caso, tem-se a necessidade da demonstração de efetiva dependência econômica do
falecido, não sendo suficiente a expectativa dos valores que este poderia vir a auferir
quando estivesse em liberdade.
Além da responsabilidade de garantir a integridade física do agente, o Art. 5º,
inciso XLIV da Constituição Federal protege também a integridade moral. É importante
mencionar que em decorrência das condições insalubres e de extrema desídia com
que os encarcerados são tratados resultam em danos psicológicos sérios, o que, se
não for devidamente tratado, pode acarretar suicídio. Neste sentido, o Superior
Tribunal de Justiça tratou acerca do tema no julgamento do RESP 847.687/GO, ao
firmar que mesmo nos casos de suicídio, não se pode ser afastada a responsabilidade
objetiva do Estado, conforme anexo:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACLARATÓRIOS NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DETENTO
MORTO
APÓS
SER
RECOLHIDO
AO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SUICÍDIO.
OMISSÃO
RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] é
de se ressaltar que, no caso em concreto, a relação que deve ser
estabelecida é entre o fato de ele estar preso sob a custódia do
Estado. Conforme muito bem ressaltado pela Exmo. Senhor Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI em seu voto relativo ao recurso especial
nº 847.687/GO, "o Estado tem o dever de proteger os detentos,
inclusive contra si mesmos. Não se justifica que tenha tido
acesso a meios aptos a praticar um atentado contra sua própria
vida. Os estabelecimentos carcerários são, de modo geral, feitos
para impedir esse tipo de evento.Se o Estado não consegue
impedir o evento, ele é o responsável".(REsp 847.687/GO, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/10/2006, DJ 25/06/2007). Precedentes do STJ e do STF. 3.
Portanto, no caso em concreto, embora afastada pelo Tribunala quo,
é inegável a presença do nexo de causalidade a autorizar a
responsabilização civil do ente público pela morte do detento em
virtude de suicídio.[...](Grifo Nosso).

Dessa análise, percebe-se que o poder judiciário do Estado de Alagoas tem
adotado e aplicado o posicionamento dos tribunais superiores ao asseverar que o Art.
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37, § 6 da Constituição Federal trata de responsabilidade objetiva do Estado,
concedendo sentenças favoráveis à pretensão daqueles que perderam seus entes em
decorrência da ação ou omissão estatal, independentemente da existência de um dos
elementos da culpa, ainda que em valor menor do que o merecido pelas famílias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que ainda há um longo caminho a se percorrer para impedir que
esse tipo de morte aconteça, e que o primordial é diagnosticar a causa da
superlotação dos presídios, pois este é um dos principais problemas que assolam o
sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista que, decorrente dele, há a
disseminação de doenças, bem como, a grande quantidade de integrantes de gangues
rivais dividindo um mesmo módulo, uma mesma cela, nas penitenciárias.
O investimento em educação e políticas públicas é extremamente importante
para impedir que mais indivíduos sejam criminalizados, de mesmo modo, a utilização
de mecanismos como as medidas alternativas à pena privativa de liberdade ou, até
mesmo, a descriminalização de determinados crimes, sejam possibilidades viáveis
para a diminuição do encarceramento em massa que está ocorrendo atualmente no
cenário brasileiro.
Ademais, concomitantemente à instauração desses mecanismos, faz-se
necessário que o judiciário se posicione no sentido de punir o Estado por sua omissão
em relação aos indivíduos que estão sob sua tutela, o que (se espera) trará um maior
cuidado por parte deste em relação aos seres humanos que tem direito de cumprir sua
pena de forma digna e tendo seus direitos fundamentais respeitados.
Ressalta-se que esse esforço analítico não busca esgotar o tema abordado,
que precisa ser explorado e debatido por todos, devido às proporções que tanto o
encarceramento em massa quanto as mortes ocorridas dentro das penitenciárias
geram não só para quem está aprisionado como também para seus familiares e à
população em geral.
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Resumo:
O presente artigo analisa a questão das políticas sexuais concernentes às mulheres
brasileiras em contexto de privação de liberdade, que vivenciam o cotidiano nas prisões,
enfrentando situações diárias de violação de direitos. São mulheres presas acusadas de
crimes diversos do tráfico de drogas ao furto, mulheres que ficam grávidas no cárcere,
mulheres que acordam de madrugada para enfrentar longas filas e passar pelo
constrangimento da revista nas entranhas de seu corpo para visitarem seus companheiros
(as), população LGBT carcerária, sem esquecer-se das uniões homoafetivas que se formam
na prisão, o direito a visita íntima; isso tudo se dá pelo aumento exponencial do
encarceramento no país. A maneira como se prende no Brasil reafirma o descaso histórico
com os direitos humanos, quanto à falta de atenção a uma real assimetria de gênero para a
realidade carcerária, buscando descrever as peculiaridades e as características de gênero
em contexto de privação de liberdade, demontrando como as diferenças e desigualdades de
gênero conseguem conviver em um mesmo espaço, o espaço prisional. Enfatiza o
descontentamento de travestis e transexuais no que diz respeito às pessimas condições de
1

Doutoranda em Educação pela Universidade Nacional de Cuyo-Mendoza/Ar, advogada criminalista
militante, membro da ABRACRIM, associada ANDEHP desde julho-2017. Atua desde 1998, como
docente no sistema prisional do estado do Amapá.
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encarceramento que costumam enfrentar. Visa contribuir para a discussão sobre o tabu que
ainda impera nas prisões brasileiras, acerca das questões relacionadas a gênero e
sexualidade no interior dos estabelecimentos penais. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica
em que se buscou demonstrar que o gênero feminino sofre mais com a prisão, levando-se
em consideração que são diferentes dentro da perspectiva carcerária. A pesquisa
bibliográfica deu-se entre os meses de agosto e setembro de 2017. Os resultados obtidos
demonstram a crescente vulnerabilidade a que o gênero feminino é submetido, sobretudo,
travestis e transexuais.
Palavras-chave: Políticas sexuais. População carcerária. Gênero. Inclusão.

Abstract:
This article analyzes the question of sexual policies concerning Brazilian women in the
context of deprivation of liberty who experience everyday life in prisons, facing daily
situations of violation of rights. Women prisoners are accused of crimes other than drug
trafficking, Pregnant women in prison, women who wake up at dawn to face long queues and
go through the embarrassment of the magazine in the bowels of their body to visit their fellow
LGBT prison population, not forgetting the homosexual unions that form in prison, the right to
Intimate visit; this is all due to the exponential increase of incarceration in the country. The
way in which it is captured in Brazil reaffirms the historical neglect of human rights, as well as
the lack of attention to a real gender asymmetry of the prison situation, trying to describe the
peculiarities and characteristics of gender in the context of deprivation of liberty,
demonstrating how the differences and inequalities of gender can coexist in the same space,
the prison space. It emphasizes the discontent of transvestites and transsexuals with regard
to the very difficult conditions of incarceration that they usually face. It aims to contribute to
the discussion about the taboo that still prevails in Brazilian prisons on issues related to
gender and sexuality within penal establishments. We used the bibliographical research in
which it was tried to demonstrate that the female gender suffers more with the prison, taking
into account that they are different within the prison perspective. The bibliographical research
was carried out between August and September 2017. The results obtained demonstrate the
increasing vulnerability to which the female gender is subjected, especially transvestites and
transsexuals.
Keywords: Sexual politics. Prison population. Genre. Inclusion
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, a luta das mulheres brasileiras resultou na conquista de sua
liberdade e igualdade em toda sociedade. O gênero é objeto do princípio da igualdade,
consagrado no Artigo 5º, inciso I da Constituição Federal, na Disposição dos Direitos e
Garantias Fundamentais: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”; embora
com atraso, consolidou-se a mulher como figura igual ao homem, mas o que ainda se
observa é o total desrespeito aos direitos adquiridos constitucionalmente por homens e
mulheres em situação de cárcere. Desrespeito ao “Princípio da dignidade humana”, alçado
ao nível de princípio fundamental da República Federativa do Brasil, constituída num Estado
democrático de Direito.
A Carta Magna garante a proteção específica para mulheres que irão ter sua
liberdade cerceada provisoriamente ou ao cumprir pena privativa de liberdade. O Estado
tem o dever de garantir essa igualdade entre os sexos em sua plenitude, para que quando
ocorrer a prisão, principalmente de mulheres, não ocorra o desrespeito à dignidade e aos
direitos já adquiridos, pois ao estar em cárcere não se pode permitir que sejam atingidos
outros direitos que não a liberdade de locomoção. As mulheres encarceradas merecem
maior atenção para que no cárcere, possam exercer plenamente sua cidadania, como
sujeito de direitos.
Importante também destacar que nosso país é signatário de diversos compromissos
internacionais, como a “Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), a Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) e a Plataforma
de Ação de Pequim, parece esquecer que todas as

recomendações dos organismos

internacionais, incluem mulheres do sistema prisional. Mesmo possuindo a quinta maior
população carcerária do mundo, é como se essas mulheres, por muito tempo, não
existissem em suas especificidades.” (SOUZA, 2016).
A pessoa presa, sobretudo a mulher, não perde só sua liberdade, perde também a
dignidade: apanha da polícia, do agente penitenciário e às vezes das próprias companheiras
de infortúnio; é abusada sexualmente e assim como a população LGBT, tem grandes
chances de contrair AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Nesse triste
contexto, faz-se necessário cumprir esse secular princípio da dignidade humana,
principalmente quando essa mulher se encontra em situação de cárcere.
As políticas sexuais no estado brasileiro ainda caminham em passos curtos e a
sociedade clama por avanços em torno das relações entre sexualidade e direitos humanos,
considerando que apesar de grandes transformações ocorridas para a garantia de direitos,
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muitas pessoas não conseguem acompanhar essa evolução. Por essa razão, em pleno
século XXI, ainda há discriminação contra a mulher e, consequentemente contra a
população LGBT, travestis e transexuais no espaço prisional, não importando sua etnia,
religião, classe social ou nacionalidade, todas elas de alguma forma sofrem discriminação.
Neste sentido, consideramos importante ressaltar a concepção da ONU Mulher sobre
Igualdade de Gênero.
A Igualdade entre Mulheres e Homens, ou Igualdade de Gênero, significa
igualdade de direitos e liberdades para a igualdade de oportunidades de
participação, reconhecimento e valorização de mulheres e de homens, em
todos os domínios da sociedade, político, econômico, laboral, pessoal e
familiar. A igualdade de gênero não é apenas um direito humano básico,
mas a sua concretização tem enormes implicações socioeconômicas.
Empoderar as mulheres impulsiona economias mais prósperas, estimulando
a produtividade e o crescimento. No entanto, as desigualdades de gênero
permanecem profundamente arraigadas na sociedade. Muitas mulheres não
tem acesso a um trabalho decente e ainda têm que enfrentar as
disparidades salariais ocupacionais de segregação e de gênero. Muitas
vezes, lhes são negados o acesso à educação básica e saúde. Mulheres
em todas as partes do mundo sofrem violência e discriminação. Elas estão
sub-representadas nos processos decisórios na política e na economia.2

Muito embora as mulheres tenham seus direitos garantidos na legislação pátria, a
realidade que cerca nossa sociedade leva muitas delas a serem discriminadas, ainda que
ocupem posição superior a do homem na sociedade. Isto é um reflexo da desigualdade de
gênero, o que é lamentável! Infelizmente, ainda é uma questão cultural que temos que lutar
constantemente para mudar esse cenário. No cárcere, são muito mais discriminadas e
vítimas de violência, além de carregarem o estigma de ter seus nomes “sujos” para o resto
da vida, são literalmente abandonadas, ficam jogadas à própria sorte, assim como a
população carcerária LGBT e outros.
Enquanto permanecem nessa situação, muitos desses direitos são violados durante
sua estadia no cárcere. Neste sentido, o Estado tem por obrigação garantir os direitos
fundamentais (integridade física, psicológica e moral) de toda pessoa presa, não permitir
que sejam violados, assim como, garantir o acesso à educação escolar e profissionalizante,
como condição inalienável, considerando ser este um direito humano essencial, para a
realização da liberdade e que seja utilizada em prol do bem comum. (CARVALHO, 2017).
Trata-se, portanto, de compreender as dimensões do encarceramento, as diferenças
e desigualdades de gênero e, principalmente a sexualidade e o desrespeito com os direitos
humanos nos estabelecimentos penais, a partir de uma pesquisa bibliográfica. Assim,
vamos analisar sucintamente neste artigo, o drama em que vivem mulheres e o gênero
feminino, buscando compreender os dilemas e desafios enfrentados no cotidiano de um
estabelecimento penal para o efetivo exercício de sua cidadania.
2

Disponível em <http://www.onumulheres.org.br/sobre-a-onu-mulheres>. Acesso em 13/09/2017.

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 58

1 UMA BREVE ANÁLISE DA SITUAÇÃO PRISIONAL FEMININA NO BRASIL

O sistema prisional brasileiro não representa uma simples questão de grades, muros
ou celas, mas é visto como uma sociedade dentro de outra sociedade, os quais foram
radicalmente alterados inúmeros comportamentos e atitudes da vida livre. O mundo da
prisão é antes de qualquer coisa um mundo complexo. Não há objetivos comuns definidos,
exceto o imediatismo de segregar o indivíduo da sociedade. O conflito da pessoa em
situação de cárcere com os funcionários (as) e com os demais presos(as) é uma constante.
A vida social numa prisão é sobremaneira difícil e quase impossível, devido a um ambiente
de total desconfiança, esperteza e desonestidade reinante.
Para Augusto Thompson (2002:23), “toda pessoa quando submetida à prisão, de
certa forma e com certa extensão se aprisioniza, até inconscientemente vai assimilando o
‘modus vivendi’, os hábitos, costumes e as imposições carcerárias”. A prisionização leva a
desorganização

da

personalidade,

à

deformação

do

caráter,

a

degradação

do

comportamento e do abandono dos padrões de conduta da vida extramuros3. Concomitante
o corpo de administração, os carcereiros, os policiais, os psiquiatras, os psicólogos e
diretores de estabelecimentos sofrem o mesmo processo de assimilação e prisionização.
Como bem coloca o autor, os processos e efeitos da prisionização atuam sobre os participes
da relação penitenciária.
Assim, o sistema carcerário brasileiro, constitui-se em um dos problemas sociais dos
mais graves, tornando a execução penal extremamente precária onde cada Estado se
debate com seus próprios problemas e impotência na busca de soluções inovadoras,
visando melhorias significativas no sistema, sobretudo nas penitenciárias femininas, que
vem apresentando cotidianamente aumento no encarceramento de mulheres e de gênero
feminino.
Por outro lado, procurando situar a questão prisional de mulheres e de gênero
feminino, Lago e Zamboni (2016) alegam que o aumento exponencial do encarceramento
feminino pode ser visto, em grande medida, como resultado do endurecimento da política
antidrogas,

com

o

advento

da

Lei

nº

11.343/20064,

acarretando

quase

que

instantaneamente a criminalização de um grande número de mulheres envolvidas com o
tráfico de entorpecentes.
Segundo os autores acima, essas mulheres, no geral, exercem uma posição
marginal na hierarquia do narcotráfico, vendendo pequenas quantidades para complementar

3

Extramurus. Significa, além dos muros da prisão; diz-se do trabalho externo para aquelas pessoas
que foram beneficiadas com o regime semiaberto.
4
Disponível em <http://danielvaz2.jusbrasil.com.br>.
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a renda ou sustentar o vício. Muitas travestis e transexuais que trabalham no contexto da
prostituição ou vivem em situação de rua também foram capturadas nessa mesma condição.
Tal afirmação corrobora os dados do primeiro Relatório Nacional sobre a População
Penitenciária Feminina, do Ministério da Justiça (2015). Segundo este documento, as
mulheres brasileiras em situação de cárcere são oriundas de famílias de baixa renda e que
exerciam atividades informais antes de serem presas. O histórico dessas pessoas mostra
uma realidade de violência familiar, maternidade precoce, perda financeira e uso de drogas,
entre outros problemas.
Em relação à natureza da prisão e o tipo de regime que cumprem, o relatório aponta
para uma predominância do regime fechado, o que evidencia a tendência de adoção da
pena privativa de liberdade enquanto política judiciária, incidindo também sobre as mulheres
e gênero feminino em situação de cárcere, o que contribui ainda mais para a situação de
precarização do sistema penitenciário brasileiro.
O Conselho Nacional de Justiça-CNJ para amenizar o sofrimento das mulheres em
situação de cárcere e mantê-las informada sobre seus direitos e deveres, editou em 2011, a
Cartilha da Mulher Presa, que se encontra disponível para leitura em todas as penitenciárias
do País. Em seu prefácio, o CNJ anuncia,
A Cartilha da Mulher Presa destina-se a esclarecer os direitos e deveres
sobre garantias constitucionais, prerrogativas legais e administrativas.
Trata-se de ferramenta voltada para a ressocialização da mulher presa
disponibilizada gratuitamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (...),
contudo valiosas informações para todas aquelas que se encontram
privadas de liberdade.

Portanto, a mulher presa não pode alegar desinformação, não deve quedar-se inerte,
alienada, sem as devidas informações que irão nortear sua vida enquanto estiver cumprindo
pena de privação de liberdade. Deve lembrar sempre que ao cometer um delito, deixou para
trás sua história de vida em sociedade seus familiares, seus filhos, seus empregos, enfim,
tudo que era de seu domínio e que agora ficou apenas no imaginário.

2 PERFIL DE MULHERES ENCARCERADAS NO BRASIL

Dados do Departamento Penitenciário Nacional, relativos ao ano de 2016 revelam
que maior do que a média de aprisionamento geral foi o aumento do encarceramento
feminino. A maioria são jovens entre 18 e 29 anos, com baixa escolaridade, baixa renda,
sem profissão definida e com filhos menores. Em 16 anos, referida população cresceu 698%
no Brasil, um aumento significante comparado a outros países. O Brasil tem a quinta maior
população carcerária feminina do mundo, perdendo para os Estado Unidos (205.400); China
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(103.766); Rússia (53.304) e Tailândia (44.751). Tais dados têm motivado a emergência de
propostas para a redução da população prisional feminina. Ainda, segundo o DEPEN os
“efeitos do encarceramento feminino geram outras graves consequências sociais”.
No Brasil, existem 53 Penitenciárias femininas, 04 Colônias agrícolas, 07 Casas de
Albergadas, 09 Cadeias Públicas e 05 Hospitais de custódia para presas com problemas
mentais). Nestas, em cada cubículo de 1,5 x 3m, convivem de quatro a cinco presas no
ambiente que lhes é ofertado (DEPEN/MJ 2014).
A maioria dessas mulheres cometeram crimes contra a propriedade e, obviamente,
em maior número o tráfico de entorpecentes. O crime de tráfico de entorpecentes deixou de
ser um crime hediondo, por isso, a maioria aguarda a progressão de regime como se
aguardasse um troféu de liberdade, ou até mesmo o indulto.
Em decorrência dessa crescente prisionização no cenário que ora se apresenta, é
necessário buscar junto à sociedade, mecanismos de inibição para diminuir a prática de
delitos, principalmente àqueles que violam os direitos humanos e a dignidade da mulher.

3 AS RELAÇÕES DE GÊNEROS NAS CADEIAS BRASILEIRAS

O Brasil é um Estado Democrático de Direito que promove o bem estar de todos os
cidadãos. Daí, o respeito às relações de gêneros que se formam na sociedade “livre” e
“presa”. Todavia, vem se tornando cada vez mais comum, vermos em todo instante e em
qualquer lugar, pessoas do mesmo sexo trocando carícias. Para melhor entendermos esse
“novo” contexto, faz-se necessário uma diferenciação entre gênero e sexo na concepção
das autoras Rosa Brum e Thaiana Munaro:
A ideia da utilização do termo “gênero”, ao invés de “sexo”, é permitir que as
diferenças entre homens e mulheres sejam analisadas fora do determinismo
biológico, posto que inúmeras distinções não se dão somente pela formação
estrutural da mulher, mas são resultados de uma construção social (ROSA
& MUNARO,2016:137).

Afirmam ainda, que o uso do termo “gênero” vem sendo reconhecido por inúmeras
doutrinas:
(...), o uso do termo gênero permite que se analisem as identidades
feminina e masculina sem, no entanto, reduzi-las ao plano biológico,
indicando que essas identidades estão sujeitas a variações que são
determinadas pelos valores dominantes em cada período histórico
(GORCZWSKI, Clovis apud ROSA & MUNARO, 2016:137)5

Diante disso, não há mais como negar as várias identidades de gênero que se
formaram ao longo do tempo e que continua em construção, objetivando o combate total de
5

GORCZWSKI, Clovis (Org.) Direitos Humanos, Tomo 3: terceira geração em debate. Porto Alegre:
UFGRS,2008:157.
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estereótipos, destarte a erradicação da discriminação que ainda é latente em nossa
sociedade. A mulher em situação de cárcere merece ser reconhecida como um sujeito de
direitos enquanto estiver sob a custódia do Estado-Juiz.
O conceito de igualdade está intrinsicamente associado à noção de justiça. É o
princípio de organização social, segundo o qual, todos os indivíduos devem ter os mesmos
direitos, deveres, privilégios e oportunidades. O gênero, por sua vez, é uma classe ou tipo
que permite agrupar os seres que têm uma ou várias características em comum.
Nesse sentido, por igualdade de gêneros, entende-se a defesa da igualdade entre
homem e mulher no controle e no uso dos bens e serviços da sociedade. Implica, portanto,
abolir a discriminação entre ambos os sexos.
Portanto, do ponto de vista do senso comum, igualdade de gênero é um conceito que
significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres, sendo
considerada a base para a construção de uma sociedade livre, democrática e plural.
Não há como negar que a desigualdade de gênero tem suas raízes mais profundas
na cultura, mais especificamente na ideologia socialmente dominante, a qual tem uma
relação dialética com outras áreas como a economia, a sociedade e a política. Segundo
Pierre Bourdieu, a força do domínio do gênero masculino decorre do fato de que ela não
precisa ser confirmada ou justificada, pois ela se legitima automaticamente. Conforme as
palavras do filósofo francês,
A visão androcêntrica se impõe como neutra e não tem necessidade de se
enunciar, visando sua legitimação. A ordem social funciona como uma
imensa máquina simbólica, tendendo a ratificar a dominação masculina na
qual se funda: é a divisão social do trabalho, distribuição muito restrita das
atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu lugar, seu momento,
seus instrumentos (BOURDIEU, 2012: 18).

Conforme já apontado aqui, o crescimento da população feminina é um fenômeno
recente e que coloca a necessidade de estudos que considerem a perspectiva de gênero no
ambiente prisional, garantindo que não haja a invisibilidade das necessidades e direitos das
mulheres presas e suas peculiaridades não sejam confundidas ou ofuscadas pela ótica
masculina.
Sabe-se que, historicamente, a ótica masculina tem se potencializado no contexto
prisional brasileiro, prevalecendo à oferta e reprodução de serviços penais direcionados
para homens, deixando em segundo plano as diversidades que compõem o universo das
mulheres e outros gêneros que se relacionam com sua raça e etnia, idade, deficiência,
orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, situação de gestação e
maternidade, entre tantas outras nuances.
Mas além da precariedade do sistema penitenciário, no que diz respeito à sua
adaptação para o público feminino e ausência de direitos e garantias fundamentais, outra
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deficiência contribui ainda mais para o agravamento da situação feminina nas cadeias: a
grande deficiência de dados e indicadores sobre o perfil de mulheres em situação de
cárcere nos bancos de dados oficiais dos governos, o que contribui para a invisibilidade das
necessidades dessas pessoas.
Um bom exemplo da discriminação de gênero na seara do sistema penitenciário
brasileiro está contido na própria Lei de Execução Penal (nº 7210/84), considerada uma das
mais avançadas do mundo. Nela, praticamente inexistem menções à figura da mulher. Em
seu artigo 3º, a LEP menciona: “Ao condenado e ao interno serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, e o parágrafo único acrescenta: “Não
haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política” (BRASIL, 1984).
As dimensões de gênero e sexualidade no espaço prisional merecem políticas
públicas específicas para a população LGBT. No Brasil, referidas políticas têm ganhado
particular visibilidade através da Resolução Conjunta Nº 1 do Conselho Nacional de Política
Criminal (CNPCP) e do Conselho Nacional de Combate à discriminação (CNDC), de 2014
visando a criação de celas, alas ou pavilhões especiais para o tratamento dos presos LGBT
em todo o país.
É de bom alvitre salientar que o gênero feminino na prisão, não é determinado em
razão do sexo, independe de orientação sexual. Na maioria dos presídios no Brasil,
“Existem casos de transexualismo de pessoas que geneticamente são homens, mas
possuem psiquê de mulher, inclusive se submetendo a cirurgia de órgãos genitais, como
também nos casos de hermafrodita” (JUNIOR, ROSSAFA, 2016).
Na prisão, a sexualidade de homens, mulheres, população LGBT, afloram com mais
intensidade, com as restrições físicas impostas pela segregação, isso eleva a participação
dessas pessoas ao sexismo extremo tais como: relacionamento de homens com homens,
mulheres com mulheres, etc. No cárcere, especificamente em uma cela ou em um pavilhão,
sempre tem um (a) que exerce mais poder sobre o outro, é a supremacia da autoridade a
frente do comando do pavilhão. Lideram e comandam as vezes até mais que os diretores,
porque dispõem de enorme massa de manobra que nada tem a perder.
Quanto às visitas íntimas, há nas prisões brasileiras, um evidente contraste entre as
penitenciárias que abrigam homens com as que abrigam mulheres; na primeira, formam-se
imensas filas desde a madrugada para adentrar pessoas de toda e qualquer orientação
sexual,

essas pessoas carregam consigo comidas, bolo, frango, camarão, açaí,

sobremesas, filhos, sexo e sem faltar o apoio material (higiene), enquanto que as visitas
íntimas para mulheres reduz-se em filas pequenas, às vezes nenhuma. Elas acabam se
acostumando com a generosidade de pessoas, as vezes desconhecidas que queiram ajudalas, oferecendo o mínimo necessário para a higiene pessoal. São raros os casos em que os
companheiros buscam manter contato sexual com suas mulheres, é notável o
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esquecimento. Para Simone de Beauvoir a sociedade foi pautada de maneira tal que o
homem lê-se como sujeito, o absoluto, o essencial, enquanto a mulher é “o outro”, o
inessencial; daí o negligenciamento dos companheiros, que geralmente, tratam logo de
substituí-las. A porcentagem de mulheres que recebem a visita íntima é baixa porque o
sistema penitenciário é carregado de objetivos moralizantes em relação a elas, buscando
incutir um sentimento de pudor e passividade. Elas são mais submissas aos regimentos
prisionais e temem ser taxadas como promíscuas. Não obstante as privações do cotidiano,
também na maioria das Unidades Prisionais Brasileira, são compelidas a conviver com o
notório desrespeito dos (as) famigerados(as) agentes prisionais. A Lei de Execução Penal,
ao abordar o direito de visita das pessoas em situação de cárcere, não fez diferenciação
entre visita simples e visita íntima (visita privada em que relações sexuais são autorizadas),
fazendo com que a visita íntima fosse encarada como uma regalia e não como um direito,
principalmente nos presídios femininos.
Mesmo com resoluções posteriores do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (a exemplo da Resolução no 04/2011), recomendando a garantia de visitas
íntimas com privacidade para relações hétero e homoafetivas; tais recomendações não
possuem força de lei e esbarram na falta de estrutura das instalações prisionais, na falta de
vontade administrativa, bem como, no moralismo pautado pelo machismo, o qual não
permite à mulher exercer sua sexualidade livremente, a menos que seja com um marido
(SOUZA, 2016:120). Portanto, a visita íntima como um direito constitucional, não pode ser
suspenso a título de sanção disciplinar, exceto em casos relacionados a seu exercício.
Somente dessa maneira, concomitantemente a medidas que facilitem o acesso das
mulheres em situação de cárcere à visita íntima, poder-se-á efetivamente considerá-la como
um direito, na prática.
Mesmo estando em um cenário desfavorável às vaidades femininas, a mulher não
deixa de ser vaidosa, quer arrumar seus cabelos, fazer maquiagem e colocar em seu corpo
a “melhor roupa” mas é privada de quase tudo que realce sua beleza. Para Goffman “(...) A
pessoa geralmente espera ter certo controle da maneira de apresentar-se diante dos
outros”(GOFFMAN,1987:28).
No

que

se

refere

às

relações

homoafetivas,

segundo

ensinamentos

da

Desembargadora Maria Berenice Dias, “estas se enquadram no conceito de família
juridicamente protegida”. Portanto, entendemos que tanto na sociedade em geral, quanto no
cárcere, o amor entre pessoas do mesmo sexo está liberado para que todos sejam felizes.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é novidade que o sistema prisional brasileiro há muito tempo encontra-se
decadente em todos os aspectos. O reconhecimento legal dos direitos das mulheres e do
gênero feminino em situação de cárcere, não tem sido suficiente para impedir a violação de
seus direitos, ainda que possuam desde o ano de 2014 uma política própria, criada pela
Comissão sobre o encarceramento feminino especial do DEPEN/MJ6.
Há de se considerar que a prisão, por si só, é um ambiente que favorece a violação
de direitos.

Como afirma Espinoza: “O cárcere é uma instituição totalizante e

despersonalizadora” (ESPINOZA, 2004: 78); e o indivíduo que nele se encontra apresenta
ruptura, em diversos níveis, dos vínculos sociais.
Tratar da mulher no sistema penitenciário apresenta um dilema, pois a esta sempre
coube cuidar da família, dos afazeres domésticos, dos filhos, e essa é a imagem associada
no imaginário social, como alguém frágil e dócil. Como poderia, ela, então, estar confinada
por descumprir as regras sociais? (LIMA, 2006: 11).
É importante ressaltar que as mulheres em situação de cárcere sempre estiveram
relegadas a segundo plano no sistema carcerário. As encarceradas encontram-se
multiplamente excluídas e estigmatizadas. Carregam o estigma, inicialmente, de serem
mulheres. Em sua maioria, as presidiárias são de baixa renda e escolaridade precária,
carregando consigo a marca da pobreza. Posteriormente, com o seu ingresso na prisão,
recebem a cicatriz de delinquente, que se perpetuará mesmo após alcançarem a liberdade,
o que é bem explicado pela Teoria do Labeling Approach (GENOVÉS; UTNE; ILLESCAS,
1999: 369).
No entanto, é importante que se diga que nem todos os estabelecimentos prisionais
femininos do país cumprem com a garantia legal da visita íntima. O principal motivo alegado
reside na inexistência de estrutura física adequada, espaço e segurança favorável ao
atendimento do pleito. E ainda assim, na maioria dos estabelecimentos prisionais femininos,
a autorização da visita íntima está condicionada à participação da mulher presa em um
curso preparatório, o qual tem a função de orientá-las em relação ao controle da natalidade
e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. É importante que se diga que essa
mesma exigência não é imposta aos homens presos.
Entretanto, uma realidade menos percebida, diz respeito ao papel e à condição
social das mulheres nas últimas décadas, repousa sobre o aspecto cultural. As mudanças
sociais recentes as têm colocando, de uma maneira geral, diante de vários dilemas. Num
curto espaço de tempo, os arranjos familiares sofreram uma drástica mudança, fazendo com
6

Departamento Penitenciário Nacional/ Ministério da Justiça. Disponível em<http://portal.mj.gov.br>.
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que muitas mulheres virassem chefes de família e sendo responsáveis pelo sustento dos
filhos e às vezes até do próprio companheiro.
Sendo assim, segundo Marlene França (2014), quando uma mulher que assume
esse papel social é condenada à prisão, percebe-se um esfacelamento quase que completo
da estrutura familiar. E os desdobramentos desse processo causam, nas mulheres,
comportamentos

completamente

diferentes

daqueles

demonstrados

pelos

homens

submetidos às mesmas condições.
O processo de estigmatização pelo qual passam as mulheres encarceradas
é algo que perpassa toda a sua história. Costuma-se atribuir a elas adjetivos
do tipo: más esposas, mães más, mulheres sem alma. Geralmente, quando
se pensa em pessoas más, costumamos excluir, dessa definição, as
mulheres e, principalmente, mães, porém, no caso da mulher delinquente,
esta normalmente é vista como alguém que possui muita maldade
(FRANÇA, 2014, p. 222).

Para a autora acima, o sistema prisional feminino brasileiro, talvez mais do que
qualquer outro lugar, mostra-se como um terreno fértil para a reprodução de modelos
masculinos, mas, contraditoriamente, constata-se a falta de um olhar sobre o “eu feminino”,
isto é, as políticas públicas voltadas para o sistema prisional não levam em conta as
diferenças relativas à questão de gênero, notadamente, no que diz respeito às
consequências negativas provocadas pela permanência no cárcere.
A mulher criminosa é duplamente discriminada, por ser mulher e por ter
rompido com o modelo inferiorizado que a sociedade impôs a ela
historicamente. Quando comete um crime ela assume um lugar,
aparentemente, reservado ao homem: o lugar de violadora da ordem
estabelecida, uma agressora. Assim, a resposta social às mulheres que
cometeram crimes tem se revelado sutilmente desprezível e excludente,
sobretudo, por parte do Estado, isto é, por mais que se discuta a
necessidade de diferenciação, tudo continua como se essas necessidades
não existissem (FRANÇA, 2014: 223).

Finalmente há de se reconhecer que, embora sejam diferentes dos homens, as
mulheres têm direitos humanos iguais, que devem ser levados em conta. Não se pode
admitir que os agentes públicos, responsáveis pelo aprisionamento feminino, ignorem e
continuem tratando as demandas da criminalidade feminina como “questões de homens”.
Isso porque atualmente, as mulheres criminosas são condenadas à luz dos mesmos
princípios jurídicos que os homens, porém não podem nem devem receber tratamento
semelhante àqueles, pela própria diferença de gênero.
As políticas penitenciárias nunca foram pensadas para as mulheres, somente para o
sexo masculino; tanto é verdade que a dignidade da mulher em situação de cárcere sempre
foi violada. Ainda encontram-se na invisibilidade, suas necessidades por muitas vezes não
são atendidas.

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 66

A visita íntima nas penitenciárias femininas brasileira foi regulamentada no ano de
1999. Ressalte-se que o Estado de São Paulo, teve esse reconhecimento somente em
2001, ano em que a mulher encarcerada paulistana teve o direito à livre disposição da
própria sexualidade.
Ignora-se que a atividade sexual é elementar e instintiva. Sendo assim, é impossível
seu controle por meio da reclusão. É contraditório buscar a ressocialização da encarcerada,
ao mesmo tempo em que se ignora a questão sexual, acreditando que esta não merece
atenção especial. Ao ser reprimido o instinto sexual, não se contraria apenas as leis da
natureza, mas também a vontade do indivíduo (BITENCOURT, 2004: 202-203). Se a mulher
apenada tiver um tratamento penal adequado na garantia de seus direitos previsto nos
artigos 10; 14 § 3º; 19; Parágrafo Único; 77 § 2º; 82 § 1º; 83 §§ 2º e 3º e 89 da Lei nº
7.210/86-LEP, e for tratada com dignidade e respeito, verá que é possível recuperar-se e
não mais ter uma vida delituosa como antes (CARVALHO,2016:106). Desta forma, será o
fim do protecionismo discriminatório direcionado às mulheres presas e a aplicação efetiva,
ainda que tardia, do princípio constitucional da igualdade entre os sexos, no que se refere
ao exercício do direito à visita íntima, as uniões homoafetivas facilitada aos homens
encarcerados, mas extremamente dificultado às mulheres, pelo legislador brasileiro e pelas
administrações penitenciárias.
Por todo o exposto, conclui-se que a prisão perpetua as desigualdades de gênero,
rompendo com a lei penal e com um código social, mexendo com o imaginário, como se não
estivessem segregadas e, convencidas de que podem equacionar seus problemas em
sintonia com o futuro libertador incerto e não sabido.
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ANEXOS
CASAMENTOS HOMOAFETIVOS
NA PRISÃO

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 70

ANEXO A
PRIMEIRA UNIÃO ENTRE MULHERES PRESAS
DA PENITENCIÁRIA FEMININA MADRE PELLETIER EM PORTO ALEGRE

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - ISSN:2317-0255 71

ANEXO B
CASAMENTO NA PENITENCIÁRIA DE TREMEMBÉ EM SÃO PAULO
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ANEXO C
CASAMENTO EM QUE OS DETENTOS GAYS DIZEM “SIM”
NO CENTRO DE RESSOCIALIZÃO DE CUIABÁ-MT

