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RESUMO
O sistema prisional brasileiro, incluindo o feminino, caracteriza-se por submeter o preso a
condições subumanas e degradantes, com banheiros sujos, alimentação estragada,
péssimas condições de higiene, etc. No cárcere feminino estes problemas são agravados
principalmente pelas peculiaridades do gênero. Neste ambiente é comum o abandono das
presas por seus familiares, parentes e amigos. Em parte este problema está relacionado ao
regime de visitas, uma vez que este sujeita o visitante a situações vexatórias, penosas e
humilhantes. Em contraponto, alguns sistemas prisionais europeus tem se destacado por
propiciar as presas condições dignas de cumprimento de suas penas, principalmente pela
abordagem empregada em relação à visitação. Neste contexto, este trabalho objetivou
identificar e cotejar as peculiaridades do regime de visitas do presídio Auri Moura Costa
(Brasil) e do presídio de Topas (Espanha). Para tanto foi realizado um estudo analítico
descritivo, de abordagem qualitativa, baseada na realização de entrevistas e análise
documental, adotando-se a técnica da observação participante e estruturada. Neste estudo
foi possível constatar que a sistemática de visitação do presídio brasileiro é, não apenas
diferente em relação ao espanhol, mas ineficiente em relação ao papel de prover meios de
ressocialização e recuperação das presas. Dentro deste panorama identificamos alguns
pontos que podem ser melhorados de maneira a aumentar a qualidade do regime de visitas
brasileiro.
Palavras-chave: Visitas; ressocialização; precariedade;
ABSTRACT
The Brazilian prison system, including the female prison system, is characterized by
subjecting the prisoner to subhuman and degrading conditions, with dirty bathrooms, spoiled
food, poor hygienic conditions, etc. In the female jail these problems are aggravated mainly
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by the peculiarities of the genre. In this environment it is common the abandonment of prey
by their relatives, relatives and friends. In part this problem is related to the regime of visits,
since this subjects the visitor to vexatious, painful and humiliating situations. In contrast,
some European prison systems have been notable for providing prisoners with dignified
conditions for their punishment, especially for their approach to visitation. In this context, this
article aimed to identify and compare the peculiarities of the regime of visits of the prison Auri
Moura Costa (Brazil) and the prison of Topas (Spain). For this, we performed a descriptive
analytical study, with a qualitative approach, based on interviewing and documentary
analysis, adopting the technique of participant and structured observation. In this study we
verified that the visitation system of the Brazilian prison is not only different in relation to
Spanish, but inefficient in relation to the role of providing means of resocialization and
recovery of prey. Within this panorama we have identified some points that can be improved
in order to increase the quality of the Brazilian visit regime.
Keywords: Visits; resocialization; precariousness.
1

INTRODUÇÃO
No Brasil, a prisão de mulheres tem crescido nos últimos anos, aumentando, por

conseguinte a população carcerária feminina (DEPEN, 2007; DEPEN, 2008). Os números
impressionam, principalmente quando comparamos com a população carcerária masculina.
Segundo Lima et al. (2013, p. 447) “[...] a população masculina apenada brasileira cresceu
106% entre 2000 e 2010, enquanto a feminina cresceu, no mesmo período, 261%. No ano
de 2000, eram 10.112 mulheres presas (4,3% do total de apenados) e no ano de 2010, o
número saltou para 36.573 (7,4%)”.
Esse fato pode ser decorrente da maior inserção da mulher na vida social e no
mercado de trabalho, ocorrida no século XX. Elas passaram a ser uma peça importante
dentro do cenário do crime, principalmente aqueles crimes referentes ao tráfico de drogas.
Nesse universo, ocupam lugar de submissão às ordens dos homens traficantes, exercendo
tarefas como o transporte de drogas de um lugar ao outro. Estas tarefas, devido a aspectos
relacionados a uma maior vulnerabilidade à punição e ao encarceramento, justificam o
aumento considerável no número de mulheres presas (SOARES; ILGENFRITZ, 2002;
SALMASSO, 2004; SOUZA, 2009).
Segundo dados de 2014 a população carcerária feminina é constituída de
jovens, com idade entre dezoito e trinta anos, mães solteiras, de baixa escolaridade, de
profissionalização quase inexistente e afro-descendentes (DEPEN, 2014b). Esta realidade
por sua vez traz diversos impactos relacionados à ordem familiar, social, religiosa, sexual,
cultural dentre outras.
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O aprisionamento feminino produz conseqüências de diferentes aspectos, entre
as quais se destacam a perda ou fragilização das relações familiares e a vunerabilidade dos
filhos. Uma das conseqüências mais preocupantes é a aproximação que estes filhos têm da
criminalidade, seja como vítimas ou autores de crimes ou atos ilícitos. O modelo de família
nuclear que ainda permeia o imaginário social brasileiro contrasta com o cotidiano das
mulheres que estão em situação de privação de liberdade, que possuem, na maioria, uma
situação de vulnerabilidade social, além das perspectivas que se apresentam para as
crianças, trazendo a baila diversas questões importantes (GOMES et al., 2009).
Cabe salientar que as prisões têm características muito peculiares, sobretudo no
cenário do aprisionamento feminino. Neste universo são comuns as queixas relacionadas à
solidão, tristeza e abandono, sendo que a maior dificuldade está relacionada ao
distanciamento da família e, principalmente dos filhos, já que o encarceramento de forma
alguma propicia a manutenção dos vínculos entre mãe e filho (SALMASSO, 2004; NERY;
OLIVEIRA, 2010). O rompimento instantâneo e traumático desses vínculos é vivido com
intenso sofrimento, pois além da mulher não corresponder com o que é socialmente
esperado dela, comumente é impedida de exercer o papel materno (CUNHA, 1989)
Este distanciamento familiar é um dos aspectos negativos mais incidentes nas
vidas das mulheres presas, o que leva ao estabelecimento de novos vínculos afetivos,
diferente da realidade vivenciada pelos homens presos, os quais, em geral, mantêm seus
vínculos familiares durante o período de encarceramento.
Como obstáculo a manutenção dos vínculos afetivos das detentas do sistema
prisional brasileiro, está à diminuição das visitas de familiares e amigos, ora ocasionada pelo
distanciamento físico entre a instituição prisional e o local de origem dos familiares e
amigos, ora por conta do estigma social experimentado pela mulher que está cumprindo
pena. Este abandono ocorre inicialmente pelos próprios companheiros, e posteriormente por
familiares e amigos mais próximos, que não se dispõem a se deslocar por motivos variados
ou, ainda não se dispõe a aceitar as regras, muitas vezes consideradas humilhantes,
impostas para realização de visita nas unidades prisionais (CEJIL, 2007). A restrição dos
horários de visita é o acesso das presas ao telefone público também contribuem para a
manutenção ou não das relações afetivas anteriores ao seu encarceramento. Como
resultado a presa sofre um processo de degradação de valores mais forte, incorporando a
cultura interna do presídio de maneira mais acelerada. Esse indivíduo vai pouco a pouco se
sentindo ferido também em sua auto-estima, pela perda da privacidade, do seu espaço. O
sentimento de abandono e de revolta crescem.
Esse contato com o mundo externo, através das visitas dos companheiros,
familiares, amigos, filhos torna-se, portanto, essencial, na medida em geram impactos
positivos em vários aspectos da vida carcerária, bem como no processo de ressocialização
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e de reconstrução da vida após o período de reclusão, inclusive sob a ótica da diminuição
da reincidência criminal no sistema penal brasileiro.
É importante frisar que a recuperação, ressocialização, readaptação, reinserção,
reeducação social, reabilitação das detentas vem no intuito de trazer a dignidade, resgatar a
auto-estima do detento, trazer aconselhamento e condições para um amadurecimento
pessoal do preso.
Este processo de recuperação deve iniciar-se desde o momento da inserção da
detenta no cárcere, perpassando e indo além deste, inclusive após a sua saída da
instituição de correção. Neste sentido, o indivíduo detido é, muitas vezes, levado a
condições de vida que nada têm a ver com as condições de vida de um ser humano adulto.
Ele se vê privado de muitas coisas que um indivíduo faz ou deve fazer sofrendo limitações
que este, na maioria das vezes, desconhece.
No Brasil, é necessário frisar, que as prisões podem ser consideradas como um
dos piores lugares em que o ser humano pode viver. Elas estão abarrotadas, sem condições
dignas de vida, e menos ainda de aprendizado para o apenado. Os detentos por essas
condições se sentem muitas vezes desestimulados a se recuperarem e sem estima para a
vida quando de sua volta à sociedade, dessa maneira quando a ela retornam continuam a
praticar os diversos tipos de crimes. Neste contexto, o sistema de visitas prisional brasileiro
é falho, problemático e não cumpre o seu objetivo. Ele expõe de maneira vexatória, penosa
e humilhante os visitantes, impondo a estes situações e ações que desestimulam a sua
continuidade.
Muito distante do sistema penitenciário brasileiro está o espanhol, sendo
considerado um modelo perfeito para a reinserção, na sociedade, de adolescentes, jovens e
adultos em conflito com a lei. Inserida neste contexto está a população carcerária feminina
espanhola que, no inicio de 2014 correspondia a 7,78% da população carcerária da
Espanha, sendo algumas destas mães com filhos menores (ESPANHA, 2014).
Este sistema possui grandes diferenças em relação ao sistema penal brasileiro,
principalmente por proporcionar melhores condições de sobrevivência, além de uma série
de estímulos e ações efetivas ressocialização, estando em consonância com a dignidade
humana. Neste cenário o modelo espanhol é, indubitavelmente, um modelo a ser copiado
por todos aqueles que pretendem minimizar os danos sociais causados pela violência do
sistema penal.
Em contrapartida, alguns situações são semelhantes no sentido de também
serem vivenciadas naquele sistema correcional, como, por exemplo, aquelas relacionadas
ao sistema de visitas das detentas.
Neste contexto, este trabalho objetivou identificar e cotejar as peculiaridades do
regime de visitas do único instituto correcional feminino do Estado do Ceará - Presídio
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feminino Desembargadora Auri Moura Costa (IPF) e do presídio de Topas (Espanha). Neste
artigo nós também identificamos alguns pontos que podem ser melhorados de maneira a
aumentar a qualidade do regime de visitas brasileiro e, por conseguinte, aumentar a
eficiência das ações de ressocialização e diminuir a taxa de reincidência criminal.
Este artigo está organizado como segue: A 3ª Seção traz uma revisão teórica
com trabalhos que abordam o sistema penitenciário brasileiro, a ressocialização, a situação
da mulher no cárcere, dentre outros assuntos. A 4ª Seção expõe a metodologia utilizada na
pesquisa. Na 5ª Seção, estão presentes os principais achados e discussões pertinentes. Por
fim, a última Seção que traz a conclusão do presente artigo.
2

REFERENCIAL TEORICO
Nas subseções seguintes abordaremos a situação prisional brasileira e as

questões afetas, dentre elas aquelas vinculadas aos aspectos relacionados a afetividade
entre a população carcerária feminina.
2.1

O Sistema Prisional Brasileiro e o Processo de Ressocialização
Atualmente o sistema de prisional brasileiro passa por uma grande crise,

culminando, quase sempre, em rebeliões, fugas e violência perpretrada dentro e fora dos
institutos correcionais brasileiros. Este sistema, baseado na pena apenas como punição,
não oferece qualidade, oportunidade e as condições necessárias à recuperação do
apenado. Em verdade, as atuais instituições correcionais são consideradas como um dos
maiores redutos de violência e violação dos direitos humanos.
Somando a está situação caótica está o aumento vertiginoso da população
carcerária brasileira. Em 2008 o Brasil tinha 451.219 presos, em 2009 este número foi de
473.626, já em 2011 o número chegou a 514.582 presos e não para de subir (CNJ, 2014).
Os últimos dados publicados acerca da população prisional brasileira indicam que ela
superou a casa dos 600 mil, e que há um déficit de vagas de mais de 230 mil (DEPEN,
2014a). Outro dado preocupante é que a taxa de aprisionamento chegou próximo a 300 e,
por sua vez a taxa de ocupação a 161% implicando que, em média, em um espaço
concebido para custodiar 10 pessoas, existem 16.
Neste mesmo cenário tem-se o crescimento da população carcerária feminina.
No período de 2000 a 2012 esta cresceu 264%, enquanto a população masculina
apresentou crescimento de 130%, correspondendo a 10.112 presas em 2000, para 35.039
em 2012 (DEPEN, 2014a).
Se por um lado o Estado brasileiro prende um número enorme de pessoas, por
outro não investe nos estabelecimentos prisionais que deveriam promover a tão sonhada
ressocialização, sendo que as prisões acabam por tornarem-se verdadeiros ‘espaços de
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ninguém’, onde os condenados, ao arrepio da lei, têm seus direitos sistematicamente
desrespeitados pelo próprio Estado, são subjugados por outros criminosos ou por facções
criminosas e não vem a desenvolver nenhuma atividade útil e que seja capaz de contribuir
para o processo de ressocialização.
A falência deste sistema, enquanto pena privativa de liberdade como remédio
eficaz para a ressocialização do delinqüente, está devidamente comprovada, principalmente
levando-se em consideração o elevado índice de reincidência dos criminosos oriundos do
sistema carcerário.
Atualmente, as principais ações de reintegração dos detentos estão focadas em
programas educacionais e laborais, tendo diversos trabalhos ligados a estes programas,
como os de Julião (2010) e de Pires e Palassi (2008).
Embora o estudo e o trabalho sejam elementos que contribuem para o processo
de ressocialização estes não podem ser considerados como suficientes. Deve-se lembrar
que o preso está isolado e sob forte interferência do meio. Que seu contato social externo é
mínimo e que laços familiares, maternos, afetivos estão em constante modificação face às
restrições impostas pelo cárcere.
Neste contexto, o indivíduo tende a se tornar menos emotivo, mais ríspido,
menos afeto a empatia e mais egocêntrico. Passa a nutrir um desejo maior pela
delinqüência, pelo crime, uma vez que as amarras éticas, morais e religiosas estão
diminutas.
2.2

A questão da mulher no cárcere
A origem das concepções de criminalidade feminina está atrelada, em parte, as

relações com a bruxaria e com a prostituição, comportamentos que ameaçavam os papéis
socialmente estabelecidos para a mulher. “Veiculava-se a idéia de separação a idéia de
separação das mulheres ‘criminosas’ para um ambiente isolado de ‘purificação’, numa visão
de discriminação de gênero assumida pela construção do papel da mulher como sexo frágil,
dócil e delicada” (SANTA RITA, 2006, p. 33).
Ressaltamos que a mulher, quando inserida no contexto de privação de
liberdade, apresenta ainda uma série de peculiaridades que estão relacionadas à sua
condição biogenética, dentre elas a conciliação com o fato de ser mãe, cuidados específicos
de pré-natal durante a gestação, período do aleitamento materno, provimento financeiro dos
filhos deixados fora dos muros da prisão, entre outros (BISPO et al., 2013).
Com relação à vulnerabilidade dos filhos de mulheres presas, deve-se
considerar que estes, muitas vezes, acabam por não ter uma referência materna entre seus
familiares ou amigos, somando a isto está o temor das mães presas sobre o efeito deste
afastamento sobre os seus filhos. Uma das conseqüências mais preocupantes é a
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aproximação que estes filhos têm da criminalidade, seja como vítimas ou autores de crimes
ou atos ilícitos.
Outro ponto de destaque centra-se na decisão de separar a díade mãe-bebê.
Esta decisão deve ser tomada por “autoridades competentes” e “de acordo com a lei e
procedimentos aplicáveis” (HOWARD, 2006), no entanto, isso não evita que haja uma
verdadeira ruptura afetiva da mãe-denteta e de seu filho, por vezes traumática para ambos.
Este rompimento instantâneo e muitas vezes traumático é vivido como uma das
características mais sofridas da carceragem, pois é sentido como um abandono recíproco
(OLIVEIRA, 2008; SALMASSO, 2004).
A violência praticada contra a mulher presa ultrapassa os limites da pena, e por
vezes o limite da própria pessoa, vindo a atingir também a sua família e, especialmente, os
filhos nascidos durante a execução da pena, em regime fechado. Este distanciamento
familiar é um dos aspectos negativos mais incidentes nas vidas das mulheres presas, o que
leva ao estabelecimento de novos vínculos afetivos, diferente da realidade vivenciada pelos
homens presos, os quais, em geral, mantêm seus vínculos familiares durante o período de
encarceramento.
É muito difícil, durante um período de cumprimento de pena, com a degradação
vivida dentro do sistema prisional, transformar para melhor os indivíduos que tiveram
durante toda a sua permanência na prisão uma série de influências negativas, violação de
direitos e abusos diários.
Aquelas que cumprem suas penas e voltam à liberdade, dificilmente conseguem
se incluir no mercado de trabalho e no pleno convívio social, principalmente porque não há
uma política forte que permita uma reinserção social eficiente.
Atrelado a tudo isso está o fato de que as mulheres que se encontram reclusas,
freqüentemente, receberem menos visitas do que os homens, o que aumenta o sentimento
de abandono e solidão vivenciado por elas (CARVALHO et al., 2006; CERNEKA, 2009),
contribuindo para uma cultura interna bem diferente da vivenciada pelos presos masculinos.
2.3

O abandono das mulheres presas no Brasil
Uma das diferenças entre o encarceramento masculino e o feminino diz respeito

ao maior índice de abandono infringido as mulheres presas por seus companheiros, amigos
e familiares. Neste universo (60%) delas não recebe qualquer tipo de visita.
Vários são os fatores que levam a esta situação, dentre eles à distância física
entre as unidades prisionais e as residências das famílias e amigos das presas. Somasse a
isto o numero bastante reduzido de unidades prisionais femininas, havendo ainda a
concentração destas em região distante de seus locais de origem e o custo financeiro
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associado ao transporte que os visitantes tem que desembolsar para a realização das
visitas.
Outro fator agravante deste abandono está ligado as dificuldades impostas pelas
unidades prisionais para as visitas dos familiares. Algumas delas limitam, por exemplo, a
quantidade crianças que uma presa pode receber. “Além de impedir que os filhos encontrem
a mãe todos juntos, em algumas situações a visita nem sequer acontece porque o
responsável pelas crianças não tem com quem deixar os filhos que não entrarão”
(QUEIROZ, 2015). São comuns as queixas relacionadas ao tempo de contato que as
detentas mães tem com seus filhos através das visitas. Isso acontece porque a detenta mãe
fica com o tempo dividido entre o carinho e o exercício da orientação aos seus filhos sobre
as questões do cotidiano. Elas acabam se sentindo culpadas por não atender ao que ela
supõe ser seu papel, como a responsabilidade do lar e da educação dos filhos, acentuandose ainda mais o sentimento de culpa (LOPES, 2004; OLIVEIRA, 2008; SALMASSO, 2004).
A estigmatização social experimentada pela mulher que comete um delito
também é um fator crucial para o abandono da detenta pela família e amigos. Este
abandono ocorre inicialmente pelos seus companheiros e logo em seguida por seus
familiares mais próximos. Os motivos são os mais variados, dentre eles o estabelecimento
pelo companheiro de uma nova relação afetiva, pela ausência de recursos para a realização
dos deslocamentos para a visitação ou, ainda não por não aceitarem as regras impostas
pelo sistema prisional, muitas vezes consideradas humilhantes e vexatórias. Isso pode ser
comprovado nos dias de visitas. As filas nas instituições correcionais masculinas são mais
extensas do que aquelas existentes nas prisões femininas.
Outro fator de abandono está ligado a realização de revista íntima ao qual os
visitantes são submetidos. Embora haja necessidade de um controle que evite a entrada de
drogas, armas ou outro material proibido esta revista é reconhecida como vexatória e
constrangedora. Muitas vezes os visitantes, vitimas do constrangimento e da violência
praticada na entrada dos presídios, ficam em silêncio com medo de sofrerem represarias ou
de serem gerados impeditivos para continuar entrando e visitando seu parente. Alguns
acabam por não suportar tal situação e terminam por abandonar a detenta.
Uma outra característica da carceragem feminina está relacionada à privação
das visitas íntimas. Isso acaba gerando nas detentas um sofrimento intenso, não apenas
ligadas à restrição do ato sexual, mas pela ausência do carinho e afetos de seus
companheiros (OLIVEIRA, 2008; SALMASSO, 2004).

8

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

3

ISSN:2317-0255

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa se deu através do estudo de caso, consistindo em pesquisar uma

situação específica para compreender uma relação de causa e efeito com o espaço de
atuação delimitado, tendo como objeto o Presídio Feminino Desembargadora Auri Moura
Costa (IPF), pertencente ao sistema penitenciário do Estado do Ceará-Brasil e o presídio de
Topas, na Espanha.
Indubitavelmente não poderemos generalizar os resultados aqui encontrados,
dado que cada prisão possui suas especificidades, seus próprios problemas. No entanto,
alguns fatores que geram estes resultados podem ser analisados e estudados, de maneira a
entender como eles interagem para que aqueles resultados ocorram.
A pesquisa está fundamentada na teoria hermenêutica, sendo um estudo
antropológico descritivo analítico, de abordagem qualitativa. Configura-se como um estudo
etnográfico, tendo em vista a imersão na realidade das pessoas diretamente ligadas ao
cárcere. Opta-se por esta abordagem por entender que não é suficiente fazer apenas
perguntas, é necessário observar o que as pessoas fazem, como fazem, as ferramentas que
utilizam e como se relacionam entre si.
Os resultados serão apresentados através de textos, quadros, tabelas e gráficos,
que serão analisados pela perspectiva da análise de conteúdo de Bardin (1977).
3.1

Método e técnicas utilizadas
Optamos pela pesquisa qualitativa pelo fato dos dados a serem obtidos serem

de difícil quantificação, em um estudo no qual a profundidade e a contextualização fazem
parte do entendimento do fenômeno, bem como pela impossibilidade de prever todas as
variáveis que possam estar envolvidas com o problema a ser estudado.
Durante as entrevistas foram utilizados questionários que se caracterizam pela
estruturação pouco rígida, constituído por perguntas abertas, o que permite uma liberdade
dos entrevistados em relação às respostas. Assim, os entrevistados podem desenvolver
livremente o seu discurso, sem sofrer qualquer tipo de limitação advinda do pesquisador.
Fizemos uso de várias técnicas, dentre elas a observação participante, a
entrevista em profundidade, além da analise de documentos, buscando compreender todo o
fenômeno estudado.
Neste ponto a utilização da entrevista dentro de um estudo de caso implica que
houve uma interação direta entre o entrevistador e entrevistado, fazendo-se uso, em geral,
de perguntas abertas, direcionadas, principalmente, em descobrir características e fatos
relacionados às vivências pessoais do entrevistado, sendo ainda necessária a adoção de
um diálogo que considere um alto grau de liberdade e profundidade temática.
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De maneira a garantir a integridade e preservar os direitos básicos das detentas
não transcreveremos nenhum dialogo, nem de seus visitantes.
3.2

Amostra dos dados
O universo de estudo foi uma amostra intencional das detentas dos presídios

estudados. Esta escolha deveu-se a problemática envolvida na logística necessária a coleta
das informações pertinentes a cada indivíduo, tendo em vista que seria necessária a busca,
o deslocamento e o aparato policial para a realização das entrevistas de cada uma das
detentas, além do fato de que esse tipo de abordagem pode gerar um desconforto na massa
carcerária e, por conseguinte, ocasionar algum incidente de maior gravidade.
Todas as entrevistas realizadas foram gravadas e posteriormente transcritas.
Após a transcrição foi realizada a análise de conteúdo de Bardin (1977).
A escolha das detentas foi realizada através da analise do perfil comportamental
realizada em conjunto com a assistente social dos presídios. Neste ponto foram adotados os
seguintes critérios:
a) Bom comportamento e baixa periculosidade: este critério busca mitigar a
ocorrência de quaisquer incidentes durante todo o processo de entrevista;
b) Tempo de aprisionamento diferente: este critério visa buscar percepções
diferentes sobre o objeto em estudo.
c) Recebimento de visitas: Foram escolhidas presas que recebiam e não
recebiam visitas, de maneira a verificarmos os impactos da presença e ausência
das visitas no cotidiano das detentas.
Ao todo foram entrevistadas 16 detentas, sendo 10 no presídio brasileiro e 6 no
presídio espanhol. Também foram realizadas entrevistas com o corpo funcional e com 20
visitantes: 16 no presídio brasileiro e 4 no presídio espanhol.
4

O REGIME DE VISITAS
Nesta seção, abordaremos o processo de visitas nos presídios avaliados para ao

final realizarmos uma cotejamento entre ambos, enfatizando os pontos positivos e negativos
existentes em cada um deles, sempre levando em consideração o seu impacto dentro do
processo de ressocialização das detentas.
4.1

As peculiaridades do regime de visitas no IPF
Como todo presídio, o IPF tem regras que normatizam todo o processo de

visitação, indicando desde os materiais podem ingressar junto com os visitantes
(alimentação, produtos de higiene, etc), local onde ocorre as visitas e os dias e horários em
que as visitas são permitidas, além de outros.

10

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

As visitas são realizadas aos sábados e domingos, iniciando as 08:00 e
encerrando as 17:00, sendo que parte dos presos recebe seus visitantes no sábado e outra
no domingo. Esta divisão depende de qual setor do presídio o preso está localizado. Não há
possibilidade de agendamento de visitas para dias diferentes destes. Para que a visita
possa ocorrer o visitante terá que realizar um cadastro prévio, que será analisado. Só depois
da aprovação é que a visita poderá ocorrer. A preferência é as visitas de parentes em
primeiro grau. Caso não existam, abre-se a possibilidade de realização de visitas de
parentes de segundo grau. Visitantes sem parentesco passam por um processo de análise
mais criteriosa.
Há também regras relacionadas ao gênero: visitas masculinas são permitidas
apenas em ambiente controlado, neste caso, em quadra poliesportiva existente no presídio.
Não é permitido deslocamento de visitantes masculinos até a cela das detentas. Caso seja
uma visita íntima o visitante masculino fará uso de um local específico - o venustério. Para
tanto ele deverá ter programado este tipo de visita.
A entrada de filhos maior de 12 e menor de 18 anos também é permitida,
contrapondo-se as regras existentes para o presídio masculino que não permitem a entrada
destes visitantes. O objetivo desta regra é evitar o aliciamento de menores pelo crime,
situação a qual não é identificada no IPF.
Para ingressar no ambiente carcerário o visitante precisa passar por um
processo de vistoria. Este processo era extremamente invasivo e vexatório, constrangendo
os visitantes e levando-os muitas vezes ao abandono das detentas. No entanto, por
determinação da justiça, este processo passou a ser realizado por equipamento - body scan.
Esta mudança trouxe mais humanização ao processo de vistoria, além de mais conforto aos
visitantes.
Embora tenha havido uma sensível e importante mudança no processo de
vistoria íntima dos visitantes, ainda encontramos alguns pontos críticos que podem contribuir
para a diminuição das visitas ou mesmo o completo abandono das detentas. A primeira é a
distância entre a estrada de acesso (BR-116) até o portão do presídio. Os visitantes
caminham cerca de 600 metros, em um clima ensolarado, com temperatura que
frequentemente pode chegar a 38º Celsius, levando, por vezes, mantimentos e outros
materiais de acesso permitido (Fig. 01). Frisamos que entre estes visitantes existem
pessoas idosas e crianças. Não é permitida a entrada de carros.
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Figura 01 – Distância percorrida pelo visitante para acesso ao IPF

Outro problema enfrentado é o local que os visitantes esperam até a efetiva
liberação de ingresso no IPF. É um local pequeno, coberto, sem paredes e extremamente
desconfortável. No local não existe bebedouro ou banheiros. Não há uma infraestrutura
mínima que ampare os visitantes. Evita-se apenas o desconforto da exposição direta ao sol.
Durante as entrevistas com os visitantes constatamos a insatisfação dos
mesmos com esta infraestrutura. Alguns relataram que a situação era pior, principalmente,
porque antes este local de espera não existia e a vistoria íntima era feita sem o auxilio da
máquina. Pessoas idosas e crianças eram submetidas a um processo vexatório e
humilhante.
Também constatamos as imensas filas de visitantes formadas nos dias das
visitas. Isso se deve ao fato das visitas ocorrer apenas em dois dias da semana. Assim, as
pessoas esperam várias horas na fila até a sua efetiva entrada, o que diminui o tempo
efetivo e a qualidade da visita, além de gerar um desgaste para os visitantes. Este problema
foi pontuado nas entrevistas com os visitantes e detentas.
Sob o ponto de vista da necessidade da realização de visitas, tanto as detentas,
quanto os visitantes apontaram que este momento é de extrema importância, pois se
mantêm o elo afetivo, ajudando-as a superar a situação de separação. Isto também foi
pontuado pelos agentes prisionais do IPF, na medida em que a visita ajuda a manter um
clima mais ameno dentro da unidade correcional, além de ser um fator positivo no processo
de ressocialização, uma vez que ela propicia uma reflexão e arrependimento dos atos
criminosos praticados pelas dententas.
Nas entrevistas percebemos que as presas que não recebem visitas são mais
ríspidas, revoltadas e demonstram menos arrependimento pelos crimes praticados. Também
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são comuns os relatos de homossexualismo após o abandono pelo marido/companheiro, ou
mesmo, pela baixa quantidade de visitas.
As presas demonstram muita preocupação quando o assunto está relacionado
aos filhos, inclusive proibindo-os de realizarem visitas. Para elas aquele ambiente é
prejudicial para as crianças. Elas também demonstram muito arrependimento pelos crimes
cometidos em face à situação gerada para os filhos, além de demonstrar temor pelo futuro
destes.
As visitas são tão importantes para a vida dos encarcerados que várias rebeliões
já iniciaram pelo mero cancelamento destas, culminando com muita violência e mortes. Isso
acaba contribuindo para aumentar o clima de revolta dos detentos, prejudicando, por
conseguinte, o processo de ressocialização.
4.2

As peculiaridades do regime de visitas no Centro Penitenciário de Topas
O centro penitenciário de Topas (CPT), assim como os demais centros prisionais

espanhóis são concebidos com uma tipologia modular que possibilita a criação de espaços
que facilitem o cotidiano na prisão e respondam à dupla função do lugar da custódia e
espaço propício à reabilitação. Eles são, portanto, configurados para serem instrumentos
eficazes para a educação e reintegração dos internos, assegurando sua segurança e
cumprimento de sentenças (Fig. 02).
Figura 02 – Vista externa do Centro Penitenciário de Topas

O CPT está situado na província de Salamanca, Espanha. Este presídio se
caracteriza por ser uma unidade mista, porém com separação completa entre as alas
masculinas e femininas. Ele possui 504 celas onde cada uma é ocupada por, no máximo,
dois presos. Toda a estrutura prisional é custeada pelo Estado. Há um investimento massivo
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em atividades voltadas ao trabalho, educação (ESPANHA, 2014). O nível de excelência
também se estende as áreas da saúde e de assistência social. A infraestrutura e o nível de
atendimento dos profissionais também merece destaque.
As detentas têm a possibilidade de fazer inúmeras coisas dentro do
estabelecimento, dentre elas atividades culturais (estação de rádio interna e teatro),
esportivas (futebol, musculação etc.), laborais (artesanal, industrial, limpeza, alimentação
etc.) e estudantis. A prisão possui um anfiteatro, onde são realizados eventos culturais. As
detentas não são obrigadas a trabalhar.
Com relação ao regime de visitas o sistema prisional espanhol possui diversas
regras, porém algumas merecem destaque, dado o tratamento humanitário aplicado, tanto
em relação aos encarcerados, quanto em relação aos seus visitantes.
A primeira diz respeito aos dias de visitas. Não há dias fixos de visitas. Elas são
agendadas, sendo permitido que cada detenta receba uma visita a cada 15 dias. Nela é
permitida a entrada de alimentos, produtos de higiene pessoal, além de roupas, uma vez
que as presas não são obrigadas a usar uniformes. Cada uma usa a roupa que quiser, o
que denota o respeito pelo Estado quando à individualidade das detentas. A restrição de
direitos está limitada apenas a liberdade de ir e vir, não afetando outros bens jurídicos.
Embora localizado em uma região afastada dos centros urbanos o presídio de
Topas procura tratar os visitantes com dignidade. Há um estacionamento próximo a entrada
do presídio, onde é permitida entrada dos veículos dos visitantes. Para aqueles que utilizam
transporte público o deslocamento entre o ponto de parada do transporte até a recepção do
presídio é de 230 metros (Fig. 03). No verão a temperatura é geralmente amena o que
facilita o trajeto dos visitantes. No período de inverno a situação se inverte. Temperaturas
baixas acabam por gerar desconforto.
Figura 03 – Distância percorrida pelo visitante para acesso ao Centro Penitenciário de Topas

14

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Pelo fato das visitas serem agendadas não há formação de filas na recepção do
presídio. Este local serve de ponto de espera dos visitantes até a sua efetiva entrada. Tratase de um ambiente climatizado, limpo, bem conservado, com bancos para acomodar os
visitantes, além de banheiros, e máquinas de refrigerantes, alimentos diversos e café.
Os visitantes para ingresso no presídio devem ter passado por um cadastro
prévio. No dia da visita os mesmos passam apenas por um detector de metais. Não há
revistas

ofensivas

e

vexatórias.

As

mulheres

não

precisam

ser

expostas

aos

constrangimentos de serem apalpadas em regiões íntimas e cavidades do corpo.
Cada detenta também pode receber uma visita íntima por mês. Neste caso há
quartos para a realização de visitas íntimas, com condições de higiene e infraestrutura
adequados.
Nas entrevistas realizadas com os visitantes das presas notamos o extremo
respeito que estes tem para com os funcionários do presídio e para com a própria instituição
correcional, motivada especialmente pelo tratamento dados a elas e a forma humanitária
com que as detentas são tratadas. A única reclamação que foi pontuada por todas as visitas
dizia respeito à qualidade da alimentação servida as detentas. Isso foi confirmado durante
as entrevistas com as próprias encarceradas. Não obstante a isso, pontuamos a existência
de máquinas de alimentação (refrigerantes, sucos, biscoitos, café, etc) dentro das alas onde
estão as detentas. Aquelas que trabalham ou que possuem recursos financeiros, muitas
vezes provenientes de remuneração por trabalho desenvolvido dentro da instituição
correcional, podem comprar livremente esta alimentação. A intenção é propiciar um
ambiente o mais próximo possível da realidade que elas encontrariam fora do presídio.
4.3

Pontos a serem melhorados no regime de visitas brasileiro
Ao compararmos o sistema de visitas brasileiro e espanhol verificamos que não

se trata apenas de ações pontuais que os diferenciam. Em verdade, os sistemas estão
fundamentados em premissas diferentes. Enquanto no brasileiro a pena imposta ao preso
visa apenas o castigo, não dando condições a sua reabilitação, no espanhol a pena é
estruturada como um conjunto de ações que visem a reabilitação do detento, o castigo é
apenas uma conseqüência da sua privação de direitos.
Como reflexo, a sistemática e regras que norteiam o regime de visitas espanhol
primam pela humanização, entendendo que este é um caminho viável de reabilitação dos
encarcerados. Assim, os pontos aqui elencados estão relacionados à melhoria continua do
processo de visitas. Sabemos que muitas delas, na realidade brasileira, não são de fácil
implementação, pois passam por uma mudança da cultura que temos em relação àqueles
que estão presos.
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Um dos primeiros pontos que destacamos refere-se a estruturação de um local
adequado para que as visitas aguardem, em segurança e com o mínimo de comodidade, até
o momento do ingresso na unidade correcional. A construção deste local não é apenas uma
questão de infraestrutura, mas sim de respeito àquelas pessoas que não cometeram
nenhum crime e que se sujeitam a situações degradantes para visitar algum parente preso.
Isso poderia evitar situações de revolta social dos visitantes, bem como propiciar um clima
mais ameno dentro do ambiente prisional.
Outra questão importante é os dias de visitação. É necessário que sejam
planejadas outras formas de realização de visitas, dentre elas a visita planejada. Isso
poderia diminuir sensivelmente a formação de filas. Contudo, para que houvesse esta
possibilidade seriam necessários investimentos na construção de locais específicos para o
encontro, além do reforço no aparato de segurança, de modo que este fluxo de visitas
pudesse ser mantido ao longo de todos os dias da semana. Estamos propondo um
replanejamento das visitas que se baseia na diminuição da quantidade de visitas por presa e
em contraponto ao aumentando na qualidade destas visitas. Sabemos que este tipo de
alteração implica em uma radical mudança cultural. Desta forma indicamos que ela seja feita
de forma gradual, para alguns grupos de presas, como aquelas com filhos na creche do
presídio, posteriormente incluindo outros grupos de detentas.
A questão da visita íntima também poderia passar por uma reformulação, dentre
elas a possibilidade de marcação deste tipo de visita para outros dias da semana.
Estas propostas passam primeiro pela mudança cultural, uma quebra no
paradigma da prisão como local de aplicação de castigo, para um local de ressocialização
de pessoas. Afinal, o desejo da sociedade é que finda a pena estas pessoas não voltem
mais a delinquir.
5

CONCLUSÕES
O sistema adotado pelo Brasil, notadamente baseado na punição, não está

surtindo o efeito necessário, ocasionando a superlotação dos presídios e, por conseguinte,
sucessivas rebeliões, altos índices de reincidência criminal, dentre outros. Neste mesmo
cenário caótico estão inseridos as instituições correcionais femininas que apresentou uma
taxa de crescimento maior que a população carcerária masculina. Este fato deve-se
principalmente a inserção da mulher no mercado de trabalho, de uma maior autonomia
conquistada por estas ao longo do tempo, e principalmente no Brasil, pela incidência destas
no tráfico de drogas.
Em contraponto ao sistema prisional brasileiro temos o espanhol, caracterizado
por ser um exemplo quando se trata de recuperação de detentos, além de apresentar uma
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infraestrutura invejável, propiciando ao presos um ambiente propicio a sua reabilitação
social.
Neste contexto avaliamos o regime de visitas adotado no Instituto Penal
Feminino Auri Moura Costa que fica localizado na região metropolitana de Fortaleza, no
Estado do Ceará e o Centro Penitenciário de Topas, localizado em Salamanca, Espanha.
Neste trabalho nós descrevemos as principais peculiaridades existentes nestes presídios.
Nesta pesquisa nós identificarmos que as problemáticas existentes no sistema
de visitas brasileiro são oriundas principalmente da característica punitiva e não
ressocializadora do nosso sistema prisional. Identificamos que, por vezes, isso transpassa a
pessoa do criminoso e se propaga na família, nos amigos e demais visitantes das detentas.
Também verificamos a visão humanista empregada no sistema espanhol, que acaba
corroborando para a efetiva reintegração das prisioneiras.
Na pesquisa podemos constatar a revolta tanto da detentas brasileiras, quanto
dos visitantes em relação ao atual sistema de visitação. A exposição vexatória e exagerada
dos visitantes, as limitações e infraestrutura fornecidas para as visitas acabam por criar um
ambiente favorável ao abandono das detentas. Este, por sua vez, produz resultados
nefastos na vida carcerária das detentas, implicando no endurecimento das relações e na
dificuldade na efetivação de uma ressocialização mais efetiva.
Neste ponto, indicamos algumas mudanças que podem ser efetivas a médio e
longo prazo no processo de visitação, baseado no regime de visitas espanhol. Não há
garantia de que uma vez implementadas as mudanças sugeridas haverá a tão sonhada
reabilitação, e, por conseguinte, a diminuição dos altos índices de reincidência criminal,
porém já passamos do momento de reflexão sobre o sistema prisional brasileiro. Urgem
ações imediatas e efetivas.
Devemos levar em consideração que nossos detentos, masculinos ou femininos,
uma vez cumprida a sua pena serão postos em liberdade. Devemos ponderar como
queremos que estas pessoas retornem à sociedade: como especialista do crime, estando
aptos a prática dos mais diversos delitos, ou como serem humanos completamente
reabilitados para o trabalho e vida social. Cremos que a segunda opção, apesar de requer
um maior esforço por parte dos agentes sociais e políticos, seja a mais correta, sempre
baseado na crença de que o ser humano pode mudar para melhor, de que é possível a sua
reabilitação, desde que fornecidas as condições necessárias a tal.
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Recife, 27 de setembro de 2017.

A VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE
PRISÃO: um olhar sobre a violação de direitos reprodutivos.

Grupo de Trabalho 09 – Gênero, sexualidade e prisão.
Maíra Barros de Souza, graduada em direito pelo Centro Universitário do Estado do
Pará (CESUPA), pós-graduada em direito constitucional, pela Academia Brasileira de Direito
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RESUMO
A construção machista da figura da mulher, como sendo um ser passivo, não
agressivo, obediente e, principalmente, predestinado à maternidade, contribui sobremaneira
para o descaso com a mulher em situação de cárcere, que rompe com esse estereótipo da
“boa mãe” e passa a ser reduzida ao crime que cometeu. O padrão da maternidade
socialmente aceita é pautado por um imaginário sexista, racista, classista e homofóbico,
logo a mulher em situação de cárcere, muitas vezes, reúne a somatória de todos os fatores
que podem motivar a violação de seus direitos humanos e fundamentais, dentre eles, os
direitos reprodutivos. O presente artigo joga luz sob o tema em tela, como forma de analisar
o nível da ocorrência de violação de direitos reprodutivos da mulher em situação de cárcere
e o que influencia ou motiva esse tipo de violência.
Palavras – chave: Cárcere; Direitos reprodutivos.

ABSTRACT
The misoginy construction of the female figure, as one passive, non-aggressive,
obedient, and above all predestined to motherhood, contributes to the neglected view
towards the woman in jail, who breaks with the stereotype of the "good mother" and is
reduced to the crime she committed. The pattern of socially accepted motherhood is shaped
by a sexist, racist, classist and homophobic imaginary, so the woman in prison situation often
meets the sum of all the factors that can motivate the violation of her human and
fundamental rights, and among them, the reproductive rights. The present article attempts to
throw a light on the theme, as a way of analyzing the level of the occurrence of violation of
the reproductive rights of women in prison situation and what influences or motivates this
type of violence.

Key words: Prison; Reproductive rights.
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1 INTRODUÇÃO
O direito penal, em sua essência, é androcêntrico, é um sistema criado por homens e
para homens, sendo desigual por excelência. As características fisiológicas do corpo da
mulher já foram compreendidas como doença, como um evento que pode resultar em
reações imprevisíveis, ou seja, a menstruação já foi considerada um evento perigoso e toda
mulher propensa a cometer crimes uma vez por mês1.
A própria criminologia crítica, que em tantos aspectos contribuiu para a evolução do
estudo criminológico, por muito tempo, ao debruçar-se sobre a tese da seletividade penal,
levou em consideração apenas a desigualdade de grupos e classes sociais engendradas
pelo capitalismo e excluiu a desigualdade de gênero da análise, até a irrupção da
criminologia feminista transformar esse cenário2.
Mackinnon afirma que “O direito vê e trata as mulheres como os homens veem e
tratam as mulheres” 3, não seria diferente com os instrumentos estatais de efetivação do
direito penal. O Estado e a sociedade entendem existir somente homens em situação de
cárcere no país, ocorre que, uma vez por mês, aproximadamente 37 mil4 desses presos
menstruam5.
Segundo dados que integram o Infopen – Mulheres6, entre os anos 2000 e 2014, a
população carcerária feminina subiu de 5.601 para 37.380 mulheres encarceradas, um
crescimento de 567% no período de 15 anos. Um número assustadoramente expressivo
para o Estado ignorar a presença de “não - homens” dentro do sistema penitenciário. No
entanto, a resolução nº 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ao
estabelecer as “Regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil7” cita as palavras
“presa(s)” e “mulheres” apenas duas vezes. As mulheres são lembradas somente na hora
de menstruar e de parir. Algumas vezes nem nessas horas.

1

ARRUDA, Jalusa Silva de. “Para ver as meninas”: um estudo sobre as adolescentes em
cumprimento de
medida socioeducativa de internação na CASE /Salvador. Salvador, 2011. 243 f. Dissertação
(Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e
Feminismo. Universidade Federal da Bahia. p. 47.
2
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da
violência na era da globalização. 2ª ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2016. p.
87.
3
MACKINNON, C. Feminism, Marxism, Method and The State: Toward Feminist Jurisprudence.
n. 4, v. 8, Signs, 1983. p. 644.
4
A população carcerária feminina em 2014 era de 37.380, segundo dados do INFOPEN Mulheres.
5
CERNEKA, Heidi Ann. Homens que menstruam: considerações acerca do sistema prisional às
especificidades da mulher. Veredas do direito, Belo Horizonte, v. 3, n. 11, p. 62, jan./jun. 2009.
6
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres. Disponível em:
http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-nobrasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf. Acesso em: 12. set. 2016.
7
Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil.
Disponível em:
http://www.crpsp.org.br/interjustica/pdfs/regras-minimas-para-tratamento-dos-presos-no-brasil.pdf.
Acesso em 12. set. 2016.
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Nesse cenário, a mulher que vive em um ambiente prisional está sujeita a todo tipo de
violação de direitos fundamentais, como a violação de seus direitos reprodutivos. O Fundo
de População das Nações Unidas (UNFPA) explica o que são direitos reprodutivos:
Os Direitos Reprodutivos são constituídos por certos direitos
humanos fundamentais, reconhecidos nas leis internacionais e nacionais.
Além das leis, um conjunto de princípios, normas e institutos jurídicos, e
medidas administrativas e judiciais possuem a função instrumental de
estabelecer direitos e obrigações, do Estado para o cidadão e de cidadão
para cidadão, em relação à reprodução e ao exercício da sexualidade.
A atual concepção dos direitos reprodutivos não se limita à simples
proteção da reprodução. Ela vai além, defendendo um conjunto de direitos
individuais e sociais que devem interagir em busca do pleno exercício da
sexualidade e reprodução humana. Essa nova concepção tem como ponto
de partida uma perspectiva de igualdade e equidade nas relações pessoais
e sociais e uma ampliação das obrigações do Estado na promoção,
8
efetivação e implementação desses direitos .

Os direitos reprodutivos quando compreendidos para além das questões de saúde e
analisado na sua dimensão política, é capaz de abarcar questões atinentes à liberdade e
autonomia dos indivíduos, o que torna possível a sua interação com direitos sociais e
garantias individuais, a exemplo dos direitos à saúde, à liberdade, à vida, à igualdade, à
intimidade, dentre outros.
É importante também apontarmos que os direitos reprodutivos são amplamente
reconhecidos como direitos humanos na comunidade internacional, o Plano de Ação da
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que aconteceu em Cairo,
em 1994, bem como a IV Conferência Mundial da Mulher, que ocorreu em Pequim, em
1995, corroboraram a noção de direitos reprodutivos enquanto direitos humanos,
estabelecendo uma série de diretrizes e modelos de proteção para os Estados, orientados
por princípios de direitos humanos9.
O Brasil, além de reconhecer um extenso elenco de direitos fundamentais que se
relacionam com a proteção aos direitos reprodutivos, também é signatário de diversos
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que abordam os direitos
reprodutivos da mulher, a exemplo Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e a Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). Conforme o
§3º do art. 5º da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos assinados pelo Brasil, recepcionados internamente pelo rito especificado,
terão força de emenda constitucional.

8
9

VENTURA, Mirian. Direitos reprodutivos no Brasil; 2ª ed. UNFPA, 2004. p. 19.
Ibidem, p. 20.
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A despeito de ser signatário dos acordos internacionais anteriormente citados, o
Estado brasileiro parece esquecer que todas as recomendações dos organismos
internacionais, incluem mulheres inseridas no sistema prisional. Mesmo possuindo a quinta
maior população carcerária feminina do mundo, é como se essas mulheres, por muito
tempo, não existissem em suas especificidades10.
Simone de Beauvoir afirma que a sociedade foi pautada de maneira tal que o homem
lê-se como o sujeito, o absoluto e essencial, enquanto a mulher é “o outro”, o inessencial11.
A mulher continua sendo “o outro” também em situação de cárcere, com o agravante da
invisibilidade social. Nós mulheres, do lado de fora dos muros, podemos buscar
mecanismos de defesa e nos unirmos para que nossas vozes sejam ouvidas, mas quem
escuta as mulheres que estão do lado de dentro dos muros? Uma prova de que as políticas
públicas, as instituições e as leis são pensadas a partir do homem é que por muitos anos,
em alguns presídios, constava apenas “cueca” na lista de objetos pessoais que as famílias
poderiam levar para os presos, nenhuma menção à roupas íntimas femininas ou
absorvente12.
A construção machista da figura da mulher, como sendo um ser passivo, não
agressivo, obediente e, principalmente, predestinado à maternidade, contribui sobremaneira
para o descaso com a mulher encarcerada, que rompe com esse estereótipo da “boa mãe” e
passa a ser reduzida ao crime que cometeu13.

2 SER MULHER, MÃE E O CÁRCERE
O crescimento de 567% da população carcerária feminina, no período de 15 anos,
tornou impossível para o Estado permanecer ignorando essas mulheres, mesmo que ainda
em quantidade bem inferior à população carcerária masculina: as mulheres representam
6,4% da população carcerária do Brasil, que é de aproximadamente 607 mil detentos14.
Como consequência, nos últimos seis anos foram criadas leis mais específicas,
regulamentado a questão da mulher presa, a exemplo da lei nº. 11.942/09, que garante às
10

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres. Disponível em:
http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-nobrasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf. Acesso em: 12. set. 2016.
11
BEAUVOIR DE, Simone. O segundo sexo. Fatos e mitos; Tradução Sergio Milliet. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2016. p.10 – 15.
12
CERNEKA, Heidi Ann. Homens que menstruam: considerações acerca do sistema prisional às
especificidades da mulher. Veredas do direito, Belo Horizonte, v. 3, n. 11, p. 63, jan./jun. 2009.
13
ANGOTTI, Bruna; BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Dar à luz na sombra: condições atuais e
possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão.
Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos. -- Brasília: Ministério da Justiça, IPEA,
2015. 92 p. : il. – (Série Pensando o Direito, 51). p. 22.
14
Segundo
dados
do
Conselho
Nacional
de
Justiça
(CNJ).
Disponível
em:
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80853-populacao-carceraria-feminina-aumentou-567-em-15-anos-nobrasil. Acesso em: 14. set. 2016.
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mães reclusas e aos seus bebês condições mínimas de assistência e exercício da
maternidade, a lei nº. 12.403/11, que prevê a substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar para gestantes e mães, bem como a lei nº. 12.962/14, a qual regulamenta o
convívio entre pais e mães em situação de prisão e suas filhas e filhos15. Mas a lei
representa o “dever - ser”, que muitas vezes não é conhecido no cotidiano.
O cárcere institucional representa a culminação de um processo de dominação da
mulher que, provavelmente, começou na família. O sistema penal, como um todo, não é o
meio mais eficaz para proteger mulheres, ao contrário, há grande chances do sistema
revitimizá-las através da violência institucional16. Se o sistema penal é capaz de duplicar a
violência sofrida por uma mulher, também pode ser capaz de intensificar o sofrimento
experimentado no cumprimento da pena.
O documentário “Mães do cárcere17” expõe toda a fragilidade do exercício da
maternidade no sistema prisional, com relatos de mulheres que tiveram uma das pernas
algemadas na hora de parir18 e posteriormente, no momento da separação de seus filhos e
filhas, não tiveram mais notícia alguma, permanecendo em agonia até descobrirem que
seus bebês já teriam sido adotados por outras famílias, revelando um cenário de completa
humilhação e desamparo que foge, totalmente, da pena prevista em lei. É pura
demonstração de poder arbitrário e descaso institucional.
Também é necessário mencionar a estrutura das penitenciárias em si, que muitas
vezes não possuem espaço adequado para acomodar mães e filhos ou filhas, acabam por
expor crianças à falta de ventilação e higiene, sem mencionar a institucionalização da
própria criança, que se acostuma à rotina e procedimentos do ambiente carcerário19. Dados
fornecidos pelo relatório estatístico-analítico do sistema prisional da Bahia, feito pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, em dezembro de 2014,
revelam ter encontrado apenas um estabelecimento com dormitório adequado para
gestantes ou parturientes, ao passo que o Estado registrava a presença de 24 mulheres
gestantes e 12 lactantes20.

15

ANGOTTI, Bruna; BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Op. cit. p. 30.
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Criminologia e Feminismo: da mulher como vítima à
mulher como sujeito. In: CAMPOS, Carmen Hein de [Org.]. Criminologia e feminismo. Porto Alegre:
Sulina, 1999. p. 46.
17
Mães do Cárcere. Realização: Pastoral Carcerária. 2012.
18
Em 26 de setembro de 2016, o Governo Federal - interino – expediu o decreto nº 8.858, que
regulamenta o uso de algemas, vedando o uso de algemas em mulheres presas, durante o trabalho,
incluindo o trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, bem como o
momento após o parto.
19
ANGOTTI, Bruna; BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Op. cit. p. 52.
16

20

Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparenciainstitucional/estatisticas-prisional/relatorios-estatisticos-analiticos-do-sistema-prisional-do-estado-dabahia. Acesso em 04. mar. 2017.
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É importante jogar luz sob o tema em tela, como forma de investigar ou analisar o
nascedouro da violação de direitos reprodutivos da mulher em situação de cárcere. A
violência não nasce de um “não-lugar”, há uma fonte motivadora dessas violações, que
podemos, em uma primeira análise, identificar como um produto do machismo, o qual
estabelece o estereótipo da mulher socialmente aceita (branca, casada com um homem,
mãe, etc.), logo, a mulher que comete um crime, ela não só transgrediu as leis, como
transgrediu a ordem social imposta pelo patriarcado.
Laura Mattar e Carmen Diniz21, ao falarem sobre hierarquias sexuais e reprodutivas,
colocam que nem toda maternidade é aceitável, pois quanto mais fora do padrão da
“maternidade admirável” a mulher estiver, menor será o exercício de direitos humanos e
fundamentais. O padrão da maternidade socialmente aceita é pautado por um imaginário
sexista, racista, classista e homofóbico, logo a mulher em situação de cárcere, muitas
vezes, reúne a somatória de todos os fatores que podem motivar a violação de seus direitos
reprodutivos.
Partindo desse pressuposto, as pesquisadoras Bruna Angotti e Ana Gabriela Braga22,
afirmam que diante desse cenário de vulnerabilidade, toda gravidez vivenciada no ambiente
prisional é considerada uma gravidez de risco, o que por si só justificaria o cumprimento da
pena em regime domiciliar em qualquer momento, antes do 7º mês:
“(...) trabalhamos com o pressuposto de que as ‘sujeitas’ desta
pesquisa são mulheres que exercitam maternidades vulneráveis e
gestações de risco. A partir desse pressuposto defendemos a tese de que
toda gestação no espaço prisional é uma gravidez de alto risco, logo,
bastaria a comprovação de situação de prisão da mulher para a aplicação
da modalidade domiciliar prevista no inciso IV artigo 318 Código de
23
Processo Penal, mesmo antes do sétimo mês de gestação.”

O código de processo penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva
pela domiciliar para mulheres grávidas, apenas a partir do 7º mês de gestação,
desconsiderando a realidade do ambiente carcerário em que essa gravidez é exposta, além
de ignorar orientações de regras internacionais, como o Pacto de Bangkok, o qual fala sobre
a possibilidade de suspender a detenção da mulher mãe, a qualquer tempo, por um período
razoável, levando em consideração o melhor interesse das crianças.
Seguindo essa lógica sexista, à mulher autora de um crime, cabe dupla punição: a
privação de liberdade, imposta a todos os apenados e apenadas, como também a sujeição a
níveis de controle bem mais rígidos (a exemplo da manutenção desnecessária da mulher no
21

MATTAR, L.D.; DINIZ, C.S.G. Reproductive hierarchies: motherhood and inequalities in
women’s exercising of human rights. Interface - Comunic., Saude, Educ., v.16, n.40, p.107-19,
jan./mar. 2012.
22
ANGOTTI, Bruna; BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Op. cit.
23
Idem.
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cárcere até o momento de dar à luz), como uma forma de “corretivo” por essa mulher não ter
investido nos papéis que lhe cabia24.
Carla Santos25 assevera que para qualquer estudo feminista é necessário enxergar os
enredos colonialistas voltados às mulheres em situação de prisão, possibilitando, assim,
reconhecer o desempenho ideológico do patriarcado sobre questões de gênero e raça. O
fato das instituições estatais reproduzirem o mesmo parâmetro discriminatório do
patriarcado, principalmente em relação às mulheres mais vulneráveis, como as mulheres
negras e, no caso do presente projeto, as mulheres em situação de cárcere, é razão
suficiente para ensejar todo tipo de mobilização da sociedade civil em defesa dessas
mulheres.
O estudo da FIOCRUZ intitulado “Nascer na prisão: gestação e parto atrás das grades
no Brasil26”, traçou o perfil das mulheres que vivem com seus filhos em unidades prisionais
femininas das capitais brasileiras, bem como avaliou a qualidade da atenção à gestação e
ao parto no período de encarceramento.
O estudo corrobora a ideia de que as agências penais promovem uma seleção da
clientela: das 241 mães incluídas na análise, 45% possuía menos de 25 anos, 57% se
autodeclarou como parda, 53% com menos de oito anos de estudo, 89% das mulheres já
estavam grávidas no momento da prisão, 36% das mães tiveram um pré-natal considerado
inadequado e 15% delas afirmaram ter sofrido algum tipo de violência obstétrica no
momento do parto, inclusive o uso de algemas foi relatado por um terço das mulheres
entrevistadas27.
A análise de FIOCRUZ revela ainda que o percentual de gestantes encarceradas que
recebem o pré-natal adequado é duas vezes menor que o percentual de gestantes
atendidas pelo Sistema Único de Saúde, com condições socioeconômicas semelhantes, as
mulheres encarceradas também não se beneficiaram do direito garantido às mulheres de
serem vinculadas a uma unidade de saúde onde o parto deverá ocorrer, com o objetivo de
familiarizar a mulher com os profissionais de saúde, o que pode proporcionar melhores
desfechos. Ou seja, as mulheres que experimentam o período gestacional, parto e puerpério
no cárcere estão amplamente desamparadas.

24

LEMGRUBER, Julita. Cemitério dos vivos: análise sociológica de uma prisão para mulheres. 2
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 99.
25
SANTOS, Carla Adriana da Silva. Ó Pa í, Prezada! Racismo e sexismo institucionais tomando
bonde no Conjunto Penal Feminino de Salvador. Salvador, 2014. 201 f. Dissertação (Mestrado) –
Programa de Pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo.
Universidade Federal da Bahia. p. 52.
26
LEAL, Maria do Carmo et al. Nascer na prisão: gestação e parto atrás das grades no Brasil. Ciência
& Saúde Coletiva, 21(7), 2016.
27
Ibidem, p. 2065
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O desamparo emocional também é uma realidade, a pesquisa revela que o percentual
de mães encarceradas que receberam visitas durante a gestação é muito baixo e quando
recebem, em geral, é a visita da avó da criança. A visita do pai é mais rara ainda (16%), em
alguns casos a ausência do pai se deve ao encarceramento concomitante28.
A comunicação entre o sistema prisional e a família das mães encarceradas é
completamente ineficiente, 89% das famílias não foram informadas quanto ao início do
trabalho de parto das mulheres e apenas 3% das mulheres tiveram a presença de algum
familiar, como acompanhante, no momento do parto. A gravidez, por si só, é um momento
de ansiedade e incertezas para qualquer mulher, a mulher que vivencia esse momento no
cárcere é exposta a toda espécie de vulnerabilidade, física e emocional, sem ter como se
defender.
A perpetuação da violência e do machismo contra mulheres grávidas encarceradas
tem bases firmadas em preconceitos de classe e gênero, conforme é possível compreender
do trecho a seguir:
Existe um pressuposto de que as mulheres engravidam para receber
benefícios e serem transferidas para presídios com melhores acomodações,
mas esse estudo mostrou que isto não é verdadeiro, pois quase a totalidade
delas já estavam grávidas quando foram presas. Dois terços das mães não
desejava engravidar naquele momento, embora 81% tenham ficado
satisfeitas ou mais ou menos satisfeitas com a gravidez. Uma vez presas,
os sentimentos acerca da gravidez se misturam: de um lado a alegria de
não estarem mais sozinhas, de outro, a angústia pelo risco de complicações
da gravidez decorrentes da violência na prisão, pelas incertezas quanto ao
processo de parto e preocupações sobre o destino do filho que nascerá na
prisão. Esta situação pressupõe um acompanhamento integral de saúde
29
para as gestantes, o que não ocorre na maioria das prisões .

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a construção do presente artigo, inicialmente, foi necessário buscar dados sobre
a realidade carcerária das mulheres no país, alguns trabalhos exerceram o importante papel
de apontar a direção do raciocínio que se deveria seguir: “Dar à luz na sombra: condições
atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de
prisão30”, “Homens que menstruam: considerações acerca do sistema prisional às

28

LEAL, Maria do Carmo et al. Nascer na prisão: gestação e parto atrás das grades no Brasil. Ciência
& Saúde Coletiva, 2016, p. 2067.
29
Ibidem, p. 2067 – 2068.
30
ANGOTTI, Bruna; BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Op. cit.
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especificidades da mulher31”, “Reproductive hierarchies: motherhood and inequalities in
women’s exercising of human rights32”.
Tais trabalhos jogam luz sobre dados em relação ao tema, nos situam sobre a
realidade do ambiente prisional, oferecem, inclusive, propostas de melhoria do sistema,
caso houvesse interesse por parte do Estado:
Nesse ponto, é importante situar a questão penitenciária no
panorama social e político: a prisão tornou-se uma política pública praticada
de forma sistemática e em massa pelo Estado. Longe de ser um problema
individual, o encarceramento é uma questão social e política, logo, seu
enfrentamento deve se dar em âmbito coletivo e estrutural, não individual.
A prisão de milhares de mulheres não tem resolvido a questão da
segurança pública, e tem impactado de forma violenta não só essas
mulheres, mas, indiretamente, suas filhas e filhos. Se as instituições de
controle prendessem menos, violassem menos direitos, garantissem
razoabilidade nos prazos, haveria menos demandas individuais, e a
Defensoria poderia atuar além da assistência judiciária individual, a partir de
uma perspectiva macro de acesso à justiça.
Particularmente em relação às mulheres, seu aprisionamento pode
ser compreendido a partir das condições estruturais que as colocam em
posição de vulnerabilidade perante o sistema de justiça, e, quando presas, a
vulnerabilidade de seu núcleo familiar é agravada. Por isso o atendimento
jurídico à mulher presa deve ir além da esfera criminal, uma vez que a
33
prisão atinge diversas esferas de sua vida .

A produção do projeto seguiu, para além dos trabalhos citados, com o aporte teórico
fornecido pela jurista Vera Regina Pereira de Andrade e sua visão crítica em torno da
criminologia feminista:

Indaga-se: o que as mulheres buscam através do sistema penal, o
que esperam dele com a criminalização?
O que parece restar dessa pergunta é uma resposta eminentemente
retributiva. O que se busca é o castigo, porque a grande musa dessa
discussão parece que é o tema da impunidade. Parece que se trata de punir
esta violência. Quando na Europa dos anos 80, a base dos movimentos
criminalizadores foi a chamada “dimensão simbólica” do Direito Penal, no
Brasil dos anos 80, parece que tal base é a punição. O que conduz, a meu
ver, a uma situação paradoxal. Essa demanda pelo sistema acaba por
reunir o movimento de mulheres, que é um dos movimentos mais
progressistas do país, com um dos movimentos mais conservadores e
reacionários, que é o movimento de “Lei e ordem”. Ambos acabam
paradoxalmente unidos por um elo, que é mais repressão, mais castigo,
mais punição e, com isso, fortalecem as fileiras da panaceia geral que
34
vivemos hoje em matéria de política criminal .
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Também há Simone de Beauvoir, representando a literatura clássica feminista,
explicando de que forma o patriarcado pauta nossas relações, o que, por óbvio, não exclui
as relações verticais das pessoas com o Estado:
O homem representa a um tempo o positivo, o neutro, a ponto de
dizermos “os homens” para designar os seres humanos, tendo-se
assimilado ao sentido singular do vocábulo latino vir o sentido geral do
vocábulo homo. A mulher aparece como o negativo, de modo que toda
determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. Agastoume, por vezes, no curso de conversações abstratas, ouvir os homens
dizerem a mim: “Você pensa assim porque é mulher”. Mas eu sabia que
minha única defesa era responder: “Penso-o porque é verdadeiro”,
eliminando assim minha subjetividade. Não se tratava, em hipótese alguma,
de replicar: “E você pensa assim porque é homem”, pois está subentendido
que o fato de ser um homem não é uma singularidade, um homem está em
35
seu direito sendo homem, é a mulher que está errada .

Para situar a questão de gênero que determina, muitas vezes, o nível de direitos
humanos e fundamentais que exercemos em nossas vidas, o trabalho recorre às palavras
de Chimamanda Ngozi Adichie: “O problema da questão de gênero é que ela prescreve
como devemos ser, em vez de reconhecer como somos36”.
Mulheres autoras de infração penal, mais do que infringir um mandamento normativo,
deixaram de ser como deveriam, segundo os estereótipos de gênero massificados na
sociedade, o que nos leva à contribuição do trabalho de Julita Lemgruber37, importante
norteador do projeto, acerca da punição mais severa imposta à mulher no sistema prisional,
como uma espécie de castigo por essa mulher não ter atendido aos papéis dóceis que a
sociedade esperava dela. .
Outras pesquisas acadêmicas e dados informativos auxiliaram na produção deste
trabalho, como dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Mapa da Violência e do
Sistema Integrado de Informação Penitenciária, do artigo produzido pela FIOCRUZ, mas há
a certeza que tudo não passa de um levantamento bibliográfico inicial e que ainda existe um
longo caminho a percorrer no levantamento de dados sobre o tema.

4 CONCLUSÃO
Para compreender a lógica do sistema em que a violação de direitos reprodutivos das
mulheres em situação de cárcere é pautado, é preciso retornar ao pensamento de
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Lemgruber38 a respeito da dupla punição que é imposta à mulher autora de uma infração
penal, pois ela não só viola um código normativo penal, como também viola um código
comportamental imposto pelo patriarcado a todas as mulheres. De tal forma, uma das
maneiras mais cruéis de punir essa mulher em situação de cárcere institucional, é violando
seus direitos reprodutivos, ferindo a autonomia sobre seu corpo e sobre a maneira que
deseja exercer a maternidade.
O Estado parece agir como a ponta de uma estrutura eficiente de dominação da
mulher, que pode ter passado uma vida sendo subjugada, inicialmente pelo pai, depois pelo
(a) cônjuge e finalmente pelo Estado, através das agências penais, demonstrando, assim, a
real função da pena no cárcere feminino.
Muitas mulheres quando são presas, passam por um processo de ruptura de laços
familiares e afetivos (o oposto do que acontece com homens em situação de cárcere), o
abandono faz com que essas mulheres dependam exclusivamente do Estado e do sistema
penal, em relação à assistência jurídica e material.
O exercício da maternidade no ambiente carcerário, no contexto brasileiro, é
extremamente precário, mesmo nas instituições que possuem algum tipo de estrutura
específica para receber mães e crianças, o que coloca as mães no dilema entre optar pela
institucionalização do bebê ou separação, que muitas vezes acontece de forma violenta,
sem que a mãe compreenda exatamente onde está o seu filho ou filha.
A gravidez é um momento de ansiedade na vida de qualquer mulher que tenha acesso
ao pré-natal adequado e tenha autonomia sobre a maternidade que pretende exercer, logo,
é impossível mensurar o nível de ansiedade que uma mulher grávida é exposta dentro do
sistema prisional, sem receber a assistência médica e psicológica adequada, além de não
saber o que acontecerá no momento do parto.
Não há estrutura adequada o suficiente, no contexto em que vivemos, capaz de
suprimir os dados de realidade aqui elencados, o que nos leva a compreender que é urgente
pensar em alternativas à prisão para mulheres grávidas, ou com crianças que dependam
economicamente e/ou afetivamente delas. Isso quer dizer que o objetivo não deve ser
exclusivamente batalhar por uma estrutura melhor nas penitenciárias, mas sim lutar para
que essas mulheres possam exercer a maternidade em casa, fora do ambiente
institucionalizado.
A cultura de encarceramento em que repousa a sanha punitivista da mídia e dos
discursos de senso comum, ignora que cuidar da maternidade representa também cuidar da
primeira infância das crianças. Não existe maternidade mais ou menos desejável, assim
como não existe infância que mereça mais ou menos proteção.
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Toda mulher grávida tem direito a ter autonomia sobre a sua gestação e o seu parto,
compreender como se desenvolve o pré-natal, receber acolhimento durante o trabalho de
parto e durante o parto, receber orientação sobre amamentação e os primeiros cuidados
com seu bebê. O que é impensável e desumano é acreditar que uma mulher grávida
merece, por qualquer que seja a razão, ter pernas algemadas, ou ser vítima de agressão
verbal no momento do parto, em uma pura demonstração de descaso e autoritarismo
estatal.
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MULHERES ENCARCERADAS: VISITA ÍNTIMA, GÊNERO E DIGNIDADE SEXUAL
Resumo: em números absolutos, a população carcerária feminina é significativamente
menor que a masculina, sendo muitas vezes invisibilizada socialmente. No Brasil, entre 2000
e 2014, o seu crescimento foi vertiginoso, registrando taxa de elevação de 567,4% contra
220,20% da população carcerária masculina, fato que nos permite pensar o público prisional
feminino como importante segmento do encarceramento em massa que assola o país. O
sistema prisional, como microssistema reprodutor das mazelas sociais, manifesta-se como
uma política dirigida a homens, alheia às peculiaridades e necessidades próprias do
universo das mulheres. Um ambiente expressamente criado e projetado por homens, para
homens, improvisado para utilização feminina e que demonstra como o machismo
naturalizado adentra ao cárcere feminino gerando violações, sofrimentos e contribuindo para
a mortificação da subjetividade das mulheres. Um dos analisadores capazes de evidenciar o
cerceamento de direitos de mulheres encarceradas refere-se à ausência de regulamentação
de lei nacional que discipline as visitas íntimas. Posto isso, o objetivo deste trabalho é
discutir a visita íntima em presídios femininos no Brasil, problematizando a igualdade de
gênero quanto ao exercício da sexualidade feminina. Compreender a sexualidade das
mulheres como bem jurídico merecedor de proteção específica é fundamental para o
enfrentamento ao machismo estrutural da sociedade brasileira.
Palavras chave: mulheres encarceradas, visita íntima, sexualidade.
Abstract: In absolute numbers, the female prison population is significantly lower than the
male population, and is often socially invisible. In Brazil, between 2000 and 2014, its growth
rate was high, registering a 567.4% increase against 220.20% of the male prison population,
a fact that allows us to think of the female prison population as an important segment of the
mass incarceration that plagues the country. The prison system, as a reproductive
microsystem of social ills, manifests itself as a policy directed at men, oblivious to the
peculiarities and necessities of the women's world. An environment created and designed by
men, for men, improvised for feminine use and demonstrates how naturalized chauvinism
enters the female prison, generating violations, suffering and contributing to the mortification
of women's subjectivity. One of the analysts capable of highlighting the restriction of the
rights of imprisoned women refers to the lack of regulation of a national law that disciplines
the conjugal visits. Therefore, the objective of this study is to discuss the conjugal visitation in
Brazilian prisons, problematizing gender equality in the exercise of female sexuality.
Understanding women's sexuality as a legal good deserving of specific protection is
fundamental for confronting the structural male chauvinism of Brazilian society.
Keywords: imprisoned women, conjugal visit, sexuality.
Introdução
O presente estudo é resultado da inquietação surgida ao considerar os altos índices
de encarceramento feminino, em conjunto com a invisibilização ainda sofrida por essa
parcela significante da população carcerária, que se demonstra através da falta de políticas
específicas às necessidades da mulher encarcerada. Por meio de um enfoque de gênero,
através do exercício da dignidade sexual da mulher, buscou-se problematizar a
configuração, ou a ausência, das visitas íntimas nos presídios femininos do país, como mais
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um modo de violação de direitos da população prisional feminina. Dessa forma,
demonstra-se o sistema prisional, como mais um espaço de reprodução do machismo
estrutural presente no meio social, sob a tutela específica do Estado.
Na primeira parte, analisa-se inicialmente o perfil da mulher encarcerada, buscando
caracterizar a protagonista das violações verificadas, através de dados oficiais registrados
pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN). Posteriormente, é
necessária a caracterização do espaço prisional feminino, demonstrando sua inadequação,
intencional às peculiaridades das mulheres e como esta deficiência estrutural as atinge,
sendo mais um instrumento de violência. Por fim, apresentar o tabu presente no exercício da
sexualidade feminina dentro e fora dos muros das prisões.
A repressão sexual sofrida pelas mulheres ocorre antes, durante e após o cárcere,
mudando apenas os agentes que cerceiam esta liberdade. O controle e vigilância da prática
sexual feminina é presente em diferentes espaços. Contudo, dentro do presídio, este prazer
é concebido como incompatível ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade. A
subjetividade da mulher é mortificada. Por sua vez, a dinâmica sexual masculina é
naturalizada enquanto necessária independente do espaço, homem não deve sofrer
privação ao sexo, porque tal fato retira sua masculinidade, o machismo é reproduzido com
naturalidade. A configuração da restrição da visita íntima no presídio feminino é mais uma
forma de impedimento da liberdade sexual da mulher.
Partindo desta violação à dignidade e à liberdade sexual das mulheres encarceradas,
a segunda parte deste trabalho analisará especificamente como se configura este tipo de
visitação no cárcere feminino. Inicialmente, faz-se necessário compreender o abandono
sofrido pelas mulheres aprisionadas, o modo singular como o público prisional feminino é
percebido pela sociedade e como se estabelece a experiência feminina no cárcere. A partir
disto, busca-se delinear as diferenciações das visitas e, especialmente, a visita íntima, nas
unidades prisionais masculinas e femininas.
Evidencia-se, diante disto, que a efetivação deste tipo de visitação no cárcere
feminino depende da discricionariedade da administração da unidade prisional. Significa
dizer que esta visitação dá-se como um benefício concedido às encarceradas, enquanto,
aos homens, configura-se como uma garantia de direito. Desse modo, compreendemos que
a lacuna legislativa, no que tange a matéria, se constitui como violação institucionalizada
aos direitos sexuais da mulher encarcerada, reflexo de um ideário coletivo de que tais
questões não são essenciais à mulher.
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Mulheres do cárcere: espaço prisional e (in)dignidade sexual
Ao se deparar com um fenômeno social a ser exposto e analisado, anterior até
mesmo a sua descrição, é imprescindível conhecer quem são as suas protagonistas,
portanto, as principais afetadas pelos seus efeitos. Tratando-se do sistema carcerário
brasileiro, a população masculina ainda é significativamente maior que a feminina,
fazendo-se, então, como principal objeto de pesquisas e reivindicações de políticas públicas
direcionadas ao sistema prisional. Ocorre que, nos últimos 14 anos, o crescimento do
encarceramento de mulheres chamou atenção pelos seus números, registrando uma taxa de
elevação de 567,4%, contra 220% da população masculina.
Dessa forma, apesar de um ambiente historicamente masculinizado - e construído
para e por homens - as mulheres demonstraram-se uma das principais afetadas pelo
encarceramento em massa pelo qual passa o país, sendo uma parcela significante de sua
população a ser enxergada e ouvida, de acordo com as suas peculiaridades e demandas
específicas. Portanto, faz-se necessário conhecer quem são essas mulheres e o modo em
que vivem, para assim, compreender as problemáticas enfrentadas por elas dentro e fora do
cárcere. O Ministério da Justiça, em seu Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias1 (BRASIL, 2016b), apresenta que as mulheres, no Brasil, representam 6,4%
do total de pessoas em situação privativa de liberdade, estando dentro da margem projetada
pelo World Female Imprisonment List, instituto que aponta um índice de 2 a 9% de mulheres
sobre a população prisional mundial, considerando 80% dos países.
Entre seus dados que tratam do perfil da população carcerária feminina, o Infopen
2

Mulher (BRASIL, 2015) abrange diferentes aspectos os quais permitem visualizar o perfil da
mulher encarcerada e as situações de vulnerabilidade social que as envolve, elencando
indicadores sobre a raça/cor/etnia da mulher privada de liberdade, o estado civil, a
escolaridade e até dados sobre a razão da prisão, a sua natureza e tipo de regime.
Observa-se, nos dados apresentados, que 30% das mulheres presas estavam sob
custódia do sistema prisional brasileiro sem condenação. Apesar da taxa elevada, esta
ainda é consideravelmente inferior ao índice nacional de pessoas privadas de liberdade sem
condenação, que atinge a taxa alarmante de 41%. Demonstrando a natureza extremamente
punitivista do Sistema Prisional Brasileiro e a utilização exacerbada da pena de prisão como
medida sancionatória, até para crimes menos gravosos.
O Ministério da Justiça divulgou que 63% das mulheres são condenadas a penas
inferiores a 8 anos, expressando de forma clara como o encarceramento em massa vem se

1
2

 Relatório referente a dados coletados até dezembro de 2014.
 Relatório referente a dados coletados até junho de 2014.
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configurando e atingindo ainda mais as mulheres do país (BRASIL, 2016b). Confirmando
isto, apresenta ainda o índice de mulheres que se encontram em regime fechado, sendo o
tipo de regime que concentra a maior população carcerária feminina, alcançando o índice de
45%, enquanto o regime aberto conta com apenas 2% das mulheres e 22,5% delas estão no
regime semi aberto.
Visando melhor observar e compreender o perfil da mulher presa no Brasil, os dados
oficiais demonstram ainda que, quanto ao aspecto da faixa etária, as jovens representavam,
em 2014, 50% da população carcerária feminina, tendo idade entre 18 e 29 anos, sendo
este considerado um alto índice, tendo em vista que apenas 21% da população geral do
país está na mesma faixa de idade (BRASIL, 2015). Cabe salientar, ainda, no que se refere
ao perfil das mulheres presas no Brasil, que os relatórios apontam que são, em maioria,
negras3 (atingindo a taxa de 67% do total), solteiras (57% das encarceradas), com baixa
escolaridade (apenas, 14% concluíram o ensino médio).
Lastreadas nos dados sociodemográficos apresentados pelo Ministério da Justiça,
pode-se tecer algumas considerações sobre o aprisionamento feminino. Em geral, as
mulheres submetidas ao cárcere são jovens, têm filhos, são as responsáveis pela provisão
do sustento familiar, possuem baixa escolaridade, oriundas de camadas sociais
desfavorecidos economicamente e exerciam atividades de trabalho informal em período
anterior ao aprisionamento, em sua maioria, foram condenadas por tráfico de entorpecentes
(BRASIL, 2015). Pretende-se conhecer o perfil das protagonistas deste trabalho,
observando,

então,

com legitimidade embasada em dados, que a questão do

encarceramento em massa e demais problemas que envolvem a população carcerária,
perpassa, além de uma questão de gênero, uma questão de raça e de classe, estando estas
entrelaçadas entre si.
Isto posto, faz-se necessário verificar o espaço prisional em que habitam estas
mulheres e o descaso que sofrem em seu meio. Quanto ao ambiente e ao tratamento dado
a elas pelo sistema prisional, observa-se que, para o Estado, tratam-se de “homens que
menstruam”, ignorando as especificidades femininas: “para o Estado e a sociedade, parece
que existem somente 440 mil homens e nenhuma mulher nas prisões do país. Só que, uma
vez por mês, aproximadamente 28 mil desses presos menstruam” (CERNEKA, 2010, p.62).
Esta citação está presente no início do livro “Presos que Menstruam” (QUEIROZ,
2015) - servindo de inspiração ao título e à obra - e reflete de forma clara a invisibilização
das mulheres encarceradas no meio prisional. Ambiente este, construído por homens e para

 De acordo com o censo demográfico do IBGE, a classificação do grupo negro/a reúne pretos/as e
pardos/as.
3
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homens, onde as mulheres são confinadas de forma improvisada, mesmo quando a
instituição é direcionada exclusivamente ao seu aprisionamento.
Imaginar e concretizar políticas públicas com o pensamento voltado às necessidades
de apenas um sexo, denominando-o como igualdade, não denota novidade dentro dos
planos Estatais, nem em nenhum setor da sociedade patriarcal em que estamos inseridas,
porém a questão se torna ainda mais evidente quando se trata do sistema prisional.
A masculinização do ambiente parte inicialmente de um histórico patriarcal que
envolve a construção do sistema punitivo, onde o espaço público e suas instituições não
seriam destinados às mulheres. Sobre essa dicotomia e seus referidos papéis, Andrade
afirma:
Em síntese, espaço público – papéis patrimoniais –, estereótipos do pólo da
atividade: ao patrimônio, o cuidado dos bens. Espaço privado – papéis
matrimoniais –, estereótipos do pólo da passividade: ao matrimônio o
cuidado do lar. Estamos perante o simbolismo de gênero com sua poderosa
estereotipia e carga estigmatizante. Este simbolismo (enraizado nas
estruturas) que homens e mulheres, no entanto, reproduzem apresenta a
polaridade de valores culturais e históricos como se fossem diferenças
naturais (biologicamente determinadas) e as pessoas do sexo feminino
como membros de um gênero subordinado, na medida em que
determinadas qualidades, bem como o acesso a certos papéis e esferas (da
Política, da Economia e da Justiça, por exemplo) são percebidos como
naturalmente ligados a um sexo biológico e não ao outro (ANDRADE, 2005,
p.84).

A sanção das mulheres era, então, considerada assunto da esfera privada,
pertencente à família e não de competência do Estado. Conforme dispõe Andrade em
mesma obra:
[...] o mecanismo de controle dirigido às mulheres, como operadoras de
papéis femininos na esfera privada, tem sido, nuclearmente, o controle
informal materializado na Família (pais, padrastos, maridos), dele também
co-participando a escola, a religião e a moral e, paradoxalmente, a violência
contra a mulher (crianças, jovens e adultas), dos maus-tratos à violação e o
homicídio, reveste-se muitas vezes aqui de pena privada equivalente à pena
pública.
[...]
4
Neste sentido podemos dizer que o SJC é androcêntrico porque constitui
um mecanismo masculino de controle para o controle de condutas
masculinas, em regra geral, praticadas pelos homens, e só residualmente
feminino (ANDRADE, 2005, p.88).

Partindo daí, observa-se até os dias atuais, um sistema penal que não parece
disposto a se adaptar à presença, cada vez mais crescente, de mulheres dentro de suas
unidades. Sobre a estrutura prisional feminina, constata-se que esta propriamente,
planejada e construída para esse fim, praticamente não existe. Quando se trata de unidades
prisionais femininas, acostumou-se a viver de adequações e adaptações, sejam de prédios
 SJC é a sigla utilizada pela autora Vera Regina Pereira de Andrade para abreviar o Sistema de Justiça Criminal.
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antes não utilizados para este fim, como conventos e escolas, ou de prédios construídos
para o aprisionamento masculino:
É impressionante notar que as mulheres presas quase sempre ocupam
prédios reformados que em sua maioria mantêm a estrutura física anterior,
sem observância das especificidades da mulher. Trata-se de edifícios cujas
estruturas já haviam sido consideradas inadequadas. São construções
públicas anteriormente desativadas ou interditadas, muitas vezes por
questões de segurança ou salubridade (BRASIL,2008, p.41).

De modo geral, a estrutura do sistema prisional é pensada para homens e, quando
muito, improvisada para mulheres: 75% das unidades prisionais no brasil são destinadas
exclusivamente

ao

público

masculino,

enquanto,

somente, 7% delas destinadas

exclusivamente ao feminino. Estando a maioria das mulheres presas nos 17% dos
estabelecimentos prisionais mistos, isto é, estabelecimentos masculinos que contam com
uma sala ou ala específica para mulheres (BRASIL, 2015).
Esta disposição improvisada do sistema prisional feminino cerceia direitos básicos
previstos às mulheres presas. No que se refere à maternidade no ambiente carcerário, por
exemplo, 34% das unidades prisionais femininas e 6% das unidades prisionais mistas
possuem espaço específico para a custódia das gestantes. Ainda, somente 32% das
unidades femininas e 3% das unidades mistas possuem berçário. Por fim, apenas 5% das
unidades femininas dispunham de creches, não sendo constatada nenhuma nas unidades
mistas. A falta de especificidade, que demonstra a invisibilização, verifica-se latente,
presente desde significativos direitos, como o atendimento pré-natal às presas gestantes, a
direitos mais simples do dia a dia, como o fornecimento de farda.
As dificuldades enfrentadas pelas mulheres encarceradas passam por questões
como a ausência de atendimento médico específico e adequado, uniformes próprios e
empecilhos práticos e legais para receber seus companheiros e/ou companheiras em visitas
íntimas, dificuldades potencializadas pela maternidade e gestação - os problemas se
encontram desde o momento do atendimento pré-natal, à amamentação.
Embora sancionada em 2009, a lei 11.942 assegurando às presidiárias o direito de
um período de amamentação de no mínimo 6 meses e cuidados médicos a estas e aos seus
bebês, a realidade do seu cumprimento não corresponde à realidade das unidades
prisionais:
A lei não foi, no entanto, acompanhada de meios para seu cumprimento.
Existem apenas cerca de sessenta berçários e creches em todo o sistema
carcerário feminino brasileiro. Quando não há vagas nesses locais, o
procedimento é enviar as lactantes para berçários improvisados nas
penitenciárias, onde elas podem ficar com o filho e amamentá-lo, mas não
têm acesso a cuidados médicos específicos. O benefício não é estendido a
todas as mulheres, sobretudo não às que cumprem pena em locais
impróprios e precisam sujeitar os recém-nascidos às mesmas condições
subumanas em que vivem. (QUEIROZ, 2015, s. n.)
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Complementando ainda com a dificuldade das mães lactantes que necessitam abrir
mão desse direito de amamentar, para não se afastar dos demais filhos e da luta para
recuperar a criança após a saída do cárcere:
Existem ainda aquelas que ficam diante de uma escolha de Sofia. Quando
são transferidas para presídios com berçários, em geral mais distantes,
ficam afastadas dos outros filhos. Algumas delas tomam a dura decisão de
abrir mão do período com o bebê. Como Rebeca, uma mulher que devolveu
seu filho de quatro meses porque queria voltar para a cadeia pública (e
superlotada) de Itapevi, onde ficaria perto dos demais ao menos nos dias de
visita. As que conseguem completar os seis meses de direito, precisam dar
o filho para o pai, um parente ou entregar para um abrigo. Neste último
caso, quando terminam de cumprir sua pena, elas têm que pedir a guarda
dos filhos de volta à Justiça. Nem todas conseguem (QUEIROZ, 2015, s.n.).

Se esta realidade é notória e grave, carregada de carga emocional, para aqueles que
não vivem diretamente a realidade do cárcere e prestam somente seu apoio ou pesquisa ao
meio, esse impacto é, sem dúvidas, imensamente mais danoso para aquelas que os sentem
diariamente na pele. Ter os seus direitos duplamente violados, sofrendo punições que não
estavam descritas em sua sentença (quando estas existem), além do completo abandono e
invisibilização por aqueles que têm o dever de as protegerem, é sem dúvida um prejuízo
diário à subjetividade dessas mulheres.
Desta forma, não se pretende alegar que os homens do sistema prisional não sofram
de tratamento degradante em suas penas, porém reafirmar que as mulheres sofrem em um
ambiente duplamente despreparado para recebê-las. O dever de proteger acompanhado do
dever de punir, que incumbe ao Poder público, parece ter apenas um de seus lados
evidenciado, deixando o outro completamente esquecido e reafirmando esse descaso a
cada política específica ignorada para as mulheres presentes em seu sistema carcerário.
Ser mulher, então, para o sistema prisional, é ser um não-homem e suportar violações iguais
dos demais presos, acrescidas dos problemas reservados a seu gênero pela estrutura
patriarcal e misógina que constrói o sistema punitivo deste país.
O exercício da sexualidade da mulher é historicamente pautado enquanto tabu, mais
do que isso, existe um processo de opressão social quanto a este exercício. Deste modo, a
mulher, ao longo da vida, sofre formas de opressão em diversas instituições, a primeira
destas é por meio da família. Existe, em regra, a concepção de privação da mulher e
autonomia ao homem instituída por meio do patriarcado. Para Pateman (1993), a sociedade
civil patriarcal que conhecemos hoje é resultado de um contrato original, o qual continha um
contrato social e um contrato sexual. O contrato social conhecido historicamente
representava a troca de um estado natural de insegurança pela liberdade civil
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salvaguardada pelo Estado. O contrato sexual é a parte omitida intencionalmente pelos
contratualistas, estruturado na liberdade do homem e sujeição da mulher:
As mulheres não participam do contrato original através do qual os homens
transformam sua liberdade natural na segurança da liberdade civil. As
mulheres são o objeto do contrato. O contrato sexual é meio pelo qual os
homens transformam seu direito natural sobre as mulheres na segurança do
direito patriarcal civil (PATEMAN,1993, p. 21).

Desde cedo, há um cerceamento de espaços e comportamentos que buscam moldar
aquela criança para que resulte numa mulher tipicamente aceita pela sociedade, sendo
casta, com domínio de atividades domésticas, disposta a ceder às vontades de seu
companheiro e, por vezes, sem autonomia financeira. Outras instituições também realizam o
processo de opressão, como a escola, ensino este detentor de parcialidade quanto à
transmissão de seus conhecimentos e, em grande parte, intensificador de valores morais
cristãos que cerceiam a autonomia da mulher, reafirmando a subordinação aprendida em
casa. Em relacionamentos amorosos, as mulheres mais uma vez são categorizadas como
inferiores a seus companheiros, sendo comum a violência de gênero, de forma física ou
psicológica. O enraizamento da ordem patriarcal ocorre por meio da dominação masculina,
presente de tal forma que não é naturalmente questionada.
A violência simbólica institui-se por meio da adesão que o dominado não
pode deixar de conceder ao dominador (logo, à dominação) uma vez que
ele não dispõe para pensá-lo ou pensar a si próprio, ou melhor, para pensar
sua relação com ele, senão de instrumentos de conhecimento que ambos
têm em comum e que, não sendo senão a forma incorporada da relação de
dominação, mostram esta relação como natural (BORDIEU,1998, p. 15).

A prática sexual das mulheres é direcionada para obtenção de prazer tão somente
do homem. Permeia esta relação uma concepção de débito sexual presente nos
relacionamentos amorosos, no qual as mulheres são postas à disposição do desejo
masculino, reprimindo suas vontades por meio de uma trajetória moral de costumes. No
pensamento de Dias, a sociedade acredita na existência de um débito conjugal, proveniente
do Código Canônico, a expressão debitum conjugale incorporado pelo ordenamento jurídico
representa um dever da realização de sexo, o homem tem livre acesso ao corpo da mulher
para atender ao preceito de procriação (DIAS, 2016).
O exercício sexual é atrelado ao ambiente privado, contraditoriamente seu rito é
ditado pelo domínio público, no qual a ordem estabelecida é patriarcal. O prazer sexual
feminino ainda é encarado como desnecessário por prevalecer a lógica de dever de
procriação, práticas de obtenção de prazer de maneira individual como a masturbação
aparecem ainda como tabu para as mulheres, mas intituladas como necessárias na esfera
masculina.
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As mulheres, ao ingressarem no sistema prisional, são despidas, têm seus bens
retidos, são “catalogadas” pela instituição penitenciária, são uniformizadas, de imediato o
sistema inicia a retirada de identidade da mulher, resultando na criação de uma identidade
de apenada, com necessidades que precisam ser atendidas, como o próprio exercício da
sexualidade. Ocorre também um esvaziamento no que diz respeito a concepções pessoais e
sociais até então aprendidas.
O indivíduo perde seu referencial pessoal para passar a pertencer a uma
nova “categoria” de excluídos: os encarcerados. Em se tratando de
indivíduo do sexo feminino, esse processo é ainda mais devastador, pois,
ao adentrar no sistema, ela perde vários referenciais, em um processo de
“exclusão” em cascata: não é mais mãe, nem filha, nem feminina. Aos
poucos, deixa de ser mulher para ser “outra coisa”. As mulheres, perante os
homens, são menos. As encarceradas perante as libertas são menos ainda
(RAMPIN, 2011, p.59).

No cárcere, as regras emanam de uma entidade considerada superior, o Estado
busca passar a imagem de garantidor de Direitos Humanos fundamentais. A voz da mulher
fora dos muros dos presídios é calada. Quando esta emana de uma mulher presa, é
simplesmente ignorada. O Estado, enquanto violador da dignidade sexual feminina, atua
desde a detenção destas mulheres em delegacia e naturaliza a violência sexual enquanto
algo pertencente à vida feminina:
O corpo da mulher detida é acintosamente desrespeitado pela polícia
machista e pelos agentes das delegacias. Ao chegar à CPF5 muitas
mulheres têm o corpo marcado por inúmeras queimaduras com pontas de
cigarro. Algumas referem que, antes de chegarem à delegacia, foram
levadas para os matos e sob a mira de um revólver tiveram que satisfazer
sexualmente os policiais de todas as formas por eles desejadas
(CARIDADE, 1988, p.73).

A violação dos corpos das mulheres ocorre de diversas formas, seja no momento
anterior ao encarceramento, por meio de policiais que abusam de sua função e cometem
crimes sexuais, como também através de práticas abusivas ou degradantes das agentes
penitenciárias durante o cárcere (CARIDADE, 1988). Essas condutas direcionam para o
mesmo resultado: as mulheres passam a se enxergar enquanto pessoas sem direitos, a
mortificação da subjetividade feminina é a ferramenta de manutenção da instituição
prisional. A vigilância sexual, antes exercida pela sociedade, família e companheiro, ganha
novo detentor, o Estado.
Em sua pesquisa no presídio feminino de Florianópolis/SC, Fernandes (2006),
detalha o cotidiano das mulheres presas como também a vigilância estatal no que tange a
concessão da visita íntima:

5

 A autora utiliza a sigla CPF para designar a Colônia Penal Feminina do Bom Pastor (Recife/PE)
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O direito à visita íntima passou a ser exercido a partir de 2000, com a
construção de um espaço próprio para os encontros. Para usufruir desse
direito, as presas precisavam comprovar que eram casadas ou que viviam
maritalmente antes da prisão. As visitas podiam ocorrer de 15 em 15 dias,
conforme legislação penal, e tinham uma duração média de quatro horas.
Aos cônjuges era dada a autorização para que ganhassem a dispensa do
serviço, justificando tal afastamento para os encontros íntimos com a
esposa (FERNANDES, 2006, p. 115).

Vale destacar que a realidade acima apresentada de concessão de visita íntima
não ocorre em todos os presídios do Brasil, conforme demonstra a ausência de lei
específica de regulamentação. Contudo, é de fundamental importância a presa dispor de tal
direito, não devendo este ser enxergado enquanto benefício. Neste sentido, percebemos no
relato o poder de vigilância desempenhado pelo Estado através do controle exercido nas
visitas: é sabido quem entra e sai, existe horário determinado para que a presa pratique
sexo com seu companheiro ou companheira, o Estado determina imposições de acesso
àquele espaço.
Em diversos presídios, é vedado à mulher menstruada a prática sexual. Por vezes,
as mulheres utilizam anticoncepcionais - ou qualquer forma que altere seu ciclo menstrual para que não coincida com o dia de visita. Existe numa conjuntura social a restrição ou
modelo da realização do ato sexual, de comportamentos adotados pelas mulheres em tal
prática. Também comporta essa estrutura o caráter sigiloso no qual deve ocorrer o sexo.
Em contrapartida, no sistema prisional é público toda composição íntima que
envolve a sexualidade feminina. Deste modo, é de conhecimento das agentes
penitenciárias, das outras presas, do chefe do companheiro ou companheira, de quem faz
sexo. O caráter de formalidade necessário para a concessão da visita vai além, eterniza por
meio de registro o sexo vigiado que ali ocorre. Diferentemente de como acontece no presídio
masculino, em que a visita íntima é considerada necessidade, para as mulheres, é tida
como benefício.
Os tabus que permeiam a sexualidade feminina não desaparecem no presídio, pelo
contrário, apresentam formas diferentes e mais perversas de marcar sua subjetividade. A
configuração do presídio não converge para a plenitude, mas para privação da liberdade da
mulher. A pena é privativa de liberdade, devendo outros direitos relacionado à dignidade
humana permanecerem e serem garantidos pelo Estado. A dignidade sexual das mulheres,
no senso comum, é compreendida no sentido de que mulher digna é casta e obediente a
preceitos morais:
A dignidade sexual liga-se à sexualidade humana, ou seja, o conjunto dos
fatos, ocorrências e aparências da vida sexual de cada um. Associa-se a
respeitabilidade e a autoestima à intimidade e à vida privada, permitindo-se
deduzir que o ser humano pode realizar-se, sexualmente, satisfazendo a
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lascívia e a sensualidade como bem lhe aprouver, sem que haja qualquer
interferência estatal ou da sociedade (NUCCI, 2014, s.n).

Foucault (2004) descreve que a pena recai sobre o corpo do punido. Tal
entendimento pode ser aplicado à restrição posta à visita íntima. Existe uma alegoria pública
cerceadora da vontade da mulher, um aprisionamento não só de corpos, mas de
identidades, que são perdidas. A partir do momento que é necessária a presença do Estado
para conceder o exercício sexual a uma mulher, o Estado reafirma o caráter social de
submissão desta. Há um reconhecimento estatal de inferioridade da mulher presa, pois o
poder público não a percebe como detentora de dignidade sexual.
O autor [Foucault] considera que os sistemas punitivos devem ser
recolocados numa certa economia política do corpo, porque mesmo sem ser
suplício e castigos violentos, é sempre do corpo que se trata; é como força
de produção que o corpo é investido por relações de poder e dominação,
por isso, é preciso torná-lo produtivo e submisso. Na CPF o corpo da
mulher, embora não seja supliciado, é submetido a frequentes e
humilhantes revistas nas entradas e saídas, ou quando alguma
desconfiança se levanta contra alguém. O corpo é também identificado,
revisado e reconhecido em suas marcas e cicatrizes no ritual de entrada da
instituição, e sua história é registrada numa ficha (CARIDADE, 1988, p.29).

Vale destacar que existe um problema de gênero quanto ao exercício da
sexualidade da mulher. Este problema permeia qualquer espaço, não estando só presente
na política prisional. Ser mulher significa aprisionamento da liberdade sexual, antes, durante
e

após

o

cárcere.

A

liberdade

sexual

feminina

sempre

esteve

aprisionada,

independentemente do local em que seus corpos estejam, existe a opressão ao exercício
desta sexualidade. A auto-repressão exercida pelas próprias mulheres demonstra a
incorporação destes preceitos machistas que delimitam as práticas sexuais femininas
(CARIDADE, 1988; SAFFIOTI, 2015).
Conforme Caridade(1988), a limitação ao exercício sexual da mulher encarcerada
por meio da ausência de regulamentação da visita íntima significa a afirmação de que fazer
sexo no presídio, em regra, não é concebível, pois a pena não seria aplicada de forma
adequada, não sendo compatível a presença de humanidade em um sistema desumano por
natureza. No imaginário social permeia a ideia de que a pena é aplicada com a total
privação de direitos, não apenas aquele previsto na sentença condenatória que abarca a
liberdade de ir e vir.
Algumas mulheres encarceradas se relacionam sexualmente com outras durante o
período de cumprimento de pena,por vezes, o vínculo permanece após o cárcere. Muitas
dessas relações são construídas dentro dos muros do presídio, de modo que é comum
encontrarmos relatos de mulheres que antes do aprisionamento se relacionavam com
homens e tem filhos (CARIDADE, 1988).
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Tal dinâmica de relacionamento transmite a diversidade de orientação sexual das
mulheres. Mulheres lésbicas e heterossexuais cotidianamente compartilham das opressões
sexuais estabelecidas no presídio. A vigilância para a prática sexual dentro do cárcere
ocorre para todas, uma relação lésbica sofre controle de maneira até mais árdua, pois estas
podem romper as regras pela “facilidade” de compartilharem o mesmo espaço físico:
A expressão da sexualidade também se faz sentir na troca de favores.
Pequenos cuidados e gentilezas são carregados de simbolismo erótico.
Olhares também são trocados, em verdadeiros códigos afetivos. As
conversas entabuladas nos pequenos grupos são, com muita frequência,
sobre as lembranças de suas experiências sexuais ou programações para
futuros encontros. Toques, discretos afagos e beijinhos são roubados aos
olhares das vigilantes e das caboetas (CARIDADE, 1988, p.164).

Mesmo diante da estrutura punitiva e de vigilância, a sexualidade é vivida no cárcere.
O exercício sexual nas relações lésbicas, buscando alternativas de escaparem da vigilância,
simboliza uma forma de resistência, assim como a masturbação como forma individual de
obtenção de prazer. Todavia, o presídio feminino está longe de ser um espaço em que a
sexualidade possa ser exercida com plenitude, como demonstra a própria rigidez da visita
íntima. Toda opressão sexual sofrida pelas mulheres fora do cárcere ganha forma mais
perversa dentro do presídio, o Estado reafirma a subordinação feminina e gerencia o que
entende enquanto sexo permitido.
As violações institucionalizadas aos direitos sexuais da mulher encarcerada
A compreensão do exercício da dignidade sexual da mulher encarcerada passa,
antes de tudo, pela compreensão do modo que se estabelece o controle social sobre as
mulheres, bem como, a relação do sistema prisional com o feminino. Nesta perspectiva, Del
Olmo (1996) aponta-nos como as formas tradicionais de controle se constituem sob
aspectos diferentes para homens e mulheres. Historicamente, segundo a autora, o controle
social se estabelece de modo informal, resolvendo-se as condutas criminais no âmbito
familiar-privado, muitas vezes, por intermédio da psiquiatria, uma vez que a mulher que
delinque é dita como “anormal”.
Assim, a mulher que rompe com a norma é submetida a duas sanções: a moral e a
legal (DEL OLMO, 1996). Diante disto, percebe-se que a relação do feminino com a punição
configura-se em um aspecto moralizante. Objetivava-se, portanto, a “purificação” da mulher
delinquente, partindo de uma percepção de sexo frágil, dócil e delicado, “voltada à
domesticação das mulheres criminosas e à vigilância da sua sexualidade” (BRASIL, 2007,
p.9).
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Tais perspectivas conduzem a vivência feminina no cárcere para um modo peculiar,
sofrendo não só a exclusão dada pelo aprisionamento imposto pela sanção estatal, mas
ainda, estas mulheres são, via de regra, abandonadas pelas suas famílias. O Diagnóstico
Nacional de Mulheres Encarceradas (BRASIL, 2008) revela que 62,06% das mulheres
presas não recebem nenhum tipo de visita de seus familiares. Ao se analisar a visita íntima,
apenas 9,68% delas a recebem, ainda que haja em 70,59% dos estabelecimentos penais
permissão para este tipo de visita.
Diante disto, pode-se elencar as principais barreiras para a efetivação do direito à
visita, como distância geográfica do presídio, questões de gênero e regras próprias do
estabelecimento prisional (OLIVEIRA; SANTOS, 2012). Quanto à distância, percebe-se que
o ínfimo número de unidades prisionais acarreta na concentração da população carcerária
feminina em determinadas unidades , normalmente, distantes de suas cidades de origem.
Em relação às questões de gênero, aponta-se que, via de regra, as presas são
abandonadas pelos maridos e companheiros, seja pelo estigma social, seja porque eles
estabelecem rapidamente novas relações. Por fim,

a revista vexatória obrigatória para

entrar nas prisões e os horários inviáveis de visitas, como entraves para a visitação das
mulheres presas (OLIVEIRA; SANTOS, 2012).
É imperioso destacar que, em que pese as constantes análises realizadas sobre a
população carcerária brasileira, trata-se de um dos poucos relatórios que atenta às
peculiaridades das mulheres no cárcere. Ainda que, em 2015, o Ministério da Justiça tenha
publicado relatório a fim de “identificar perfis específicos das mulheres em situação de
privação de liberdade, e para a melhoria das práticas institucionais” (BRASIL, 2015), não se
vislumbram dados oficiais que nos permitam analisar acerca do direito sexual das mulheres
presas.
Em 2007, o Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial para a
Reorganização e Reformulação do Sistema Prisional Feminino da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República (BRASIL, 2007), constatou que, em
diversos estabelecimentos prisionais, é considerada falta grave o exercício dos direitos
sexuais pelas presas, refletida no tempo de remissão de pena. Ainda, o relatório elencou
algumas problemáticas no que se refere aos direitos sexuais das presas, entre elas a não
garantia de visitas íntimas e a punição por relações homoafetivas.
Bassani (2011), em seus apontamentos sobre o histórico das visitas íntimas no
sistema penitenciário, analisando, especificamente, a influência da presença feminina no
sistema carcerário masculino, identifica a Lei de Execuções Penais (LEP), promulgada em
1984, como marco legal na matéria, ao permitir a visita do cônjuge e da companheira.
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Contudo, salienta, a não referência legal ao contato íntimo possibilitou uma série de arranjos
informais na sua execução, dificultando tal implementação. De fato, no plano nacional, a
menção ao direito à visita íntima dá-se somente pela Resolução nº 4 do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária, em 2011.
Valoriza-se a presença feminina nas prisões masculinas para a visita íntima como
promotora da organização social e da moralidade, a mulher seria responsável por
proporcionar civilidade ao cárcere, bem como, pelo exercício do afeto (BASSANI, 2011).
Tais concepções da necessidade das visitações nas unidades masculinas são fruto do
estereótipo do papel doméstico desempenhado pela mulher na sociedade patriarcal.
Despreza-se as relações sexuais estabelecidas nos laços afetivos daquelas mulheres,
aceitando-as no “novo lar” do companheiro, somente, para executar a função de zelar pela
organização e cuidado do ambiente, bem como, para satisfazer necessidades sexuais do
companheiro.
Em contrapartida, nas unidades prisionais femininas, percebe-se um cerceamento
aos direitos sexuais das mulheres presas, pela imposição de diferentes restrições à
concessão de visita íntima pela administração do presídio, as quais não se verificam nos
estabelecimentos prisionais masculinos. Percebe-se uma burocratização do acesso à visita
íntima (BORGES;COLOMBAROLI,2011), sendo imposto, muitas vezes, às mulheres presas
a aplicação de injeção anticoncepcional (QUEIROZ, 2015; BRAGA; COLOMBAROLI, 2014);
em muitos presídios, impõe-se a comprovação de vida conjugal, seja por meio documental
com certidão de casamento (CARIDADE, 1988; BRAGA; COLOMBAROLI, 2014), seja por
estabelecer a necessidade de uma série de visitas sociais antes do contato íntimo (BRAGA;
COLOMBAROLI, 2014).
Diante do exposto, conclusão que se torna evidente é de que a garantia dos direitos
sexuais dos homens diferencia-se em relação à prestada às mulheres. Afronta direta às
Regras de Bangkok, regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e
medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, das quais o Brasil é
signatário, as quais determinam: “Onde visitas íntimas forem permitidas, mulheres presas
terão acesso a este direito do mesmo modo que os homens” (BRASIL, 2016a, p. 26).
O sistema penal - assim como todo o cientificismo jurídico fortemente pautado pelo
positivismo - pretende-se neutro, fundado no brocardo de que todos são iguais perante a lei,
estabelece procedimentos legislativos e jurídicos que se pretendem capazes de responder a
todos os conflitos sociais. É exatamente tal igualdade formal de ideal liberal que promove
esta desigualdade de gênero latente no sistema prisional. As Regras de Bangkok assinalam
que atingir uma igualdade material entre os gêneros, considerando as distintas
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necessidades das mulheres presas, não pode ser classificado como ação discriminatória. As
especificidades das mulheres presas são a justificativa para que se assinassem tais tratados
internacionais de Direitos Humanos.
Contudo, no que se refere à legislação brasileira, não se percebe tal movimento. O
Grupo de Trabalho Interministerial apontou em seu relatório a proposta de um “Projeto de
Lei de Execuções Penais da Mulher” voltada às questões de gênero (BRASIL, 2007). França
(2013) em seus estudos sobre mulheres encarceradas, alerta para ausência das questões
de gênero na legislação penal, sendo insignificantes as menções às mulheres presas no
texto legal. Destaca a pesquisadora que, no parágrafo único do artigo terceiro da referida lei,
ao tratar dos direito assegurados aos presos, o texto legal versa “Não haverá qualquer
distinção de natureza racial, social, religiosa ou política”. Desconsiderar a referência a
gênero denota “menosprezo em relação às diferenças que existem entre homens e
mulheres e sobre as quais não podemos nos omitir. E, mais: podem indicar formas
discriminatórias de atendimento à mulher presa” (FRANÇA, 2013, p. 133).
Igual análise pode-se realizar no texto legal no que se refere ao direito à visita. Em
seu artigo 41, inciso X, a LEP versa que “constituem direitos do preso: visita do cônjuge, da
companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Não se faz referência ao
companheiro da mulher presa, tampouco se pode dizer que com o termo cônjuge pretendia
o legislativo incluir o marido da mulher presa. Verifica-se que um dos pontos que impedem a
visita íntima é a exigência de comprovação de matrimônio (CARIDADE; 1988, FRANÇA,
2013), excluindo, portanto, relacionamentos informais, sobretudo, as relações homoafetivas.
As instituições, de modo geral, negam a sexualidade feminina e, por sua vez, o
exercício da dignidade sexual da mulher presa. Ao desprezar as referências a gênero na lei,
o legislativo omite uma realidade social (o encarceramento feminino), subtraindo-lhe,
também, os direitos atrelados àquela realidade. De igual modo, tal restrição se percebe no
momento em que o exercício da dignidade sexual, nas unidades prisionais masculinas, é
concebido como forma de manutenção da ordem do ambiente carcerário e, nas unidades
femininas, é tido como falta grave, passível de alteração na remissão de pena.
Diante do exposto, pode-se falar em uma dupla violação de direitos das mulheres
presas, pois são atingidas pelos mesmos malefícios do sistema prisional que acometem aos
homens e, ainda, são atingidas em sua sexualidade, vivendo no ambiente prisional, de modo
ainda mais intenso, as desigualdades de gênero presentes na sociedade.
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Considerações Finais
O encarceramento em massa, nas últimas décadas, tem alcançado as mulheres,
sendo cada vez mais necessária, portanto, a análise do fenômeno do superencarceramento
feminino. Os aspectos da seletividade penal também se evidenciam no fenômeno em tela,
tendo em vista o índice de aprisionamento das mulheres jovens,mães, negras, solteiras e
com baixo grau de escolaridade. Diante disto, entende-se que o crescimento vertiginoso das
taxas de aprisionamento deve ser analisado interseccionado pelos marcadores de classe,
raça e gênero, a fim de se compreender as relações sociais que permeiam estes
indicadores.
O sistema prisional enquanto um sistema violador apresenta-se às mulheres de
modo ainda mais intenso. Suas subjetividades são violadas e suas especificidades
ignoradas. As mulheres presas tornam-se, apenas, um não-homem, dentro de um ambiente
totalmente masculinizado. As relações com o feminino, como o ciclo menstrual e, até
mesmo, a maternidade - realidade da maioria delas -, são invisibilizadas, afastando-se
quaisquer perspectivas de que ali existam mulheres. No que se refere à dignidade sexual
das presas, pode-se perceber, ainda, que não se trata apenas de uma invisibilização, mas
uma negação. O exercício da dignidade sexual, na sociedade patriarcal, não é percebido
como uma prática feminina, menos ainda da mulher encarcerada, a qual rompeu com
normas legais e morais e, portanto, merecedora não apenas da sanção legal, mas ainda de
um ajuste moral.
Cabe salientar que não se almeja, no presente trabalho, a mera reforma do sistema
prisional a fim de se adequar às especificidades do universo feminino, visando o
aperfeiçoamento do cárcere. Isto porque, o sistema penal é incapaz de resolver os conflitos
sociais, configurando-se como mais um instrumento de opressão. O que se objetiva
demonstrar é como o cárcere se apresenta ainda mais violador quando se refere aos direitos
sexuais das mulheres, ao invisibilizar as questões de gênero.
Contudo, a realidade que se observa é de que o sistema penal, cada vez mais,
captura as mulheres. Sendo necessário desenvolver-se mecanismos de proteção e garantia
de direitos a esta população carcerária. É preciso que se pense um sistema apto a perceber
as necessidades femininas, uma política criminal atenta ao fenômeno do encarceramento
feminino, capaz de as reconhecer como mulheres. Passo fundamental é uma execução
penal que promova iguais direitos nos sistemas prisionais feminino e masculino. Superando
a perspectiva moralizante do aprisionamento das mulheres, o qual visa a purificação e a
adequação ao papel social a elas determinados.
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Neste sentido, em relação à invisibilização da mulher presa, é preciso que o poder
público, de fato, diferencie os estabelecimentos prisionais por gênero, compreendendo as
atenções necessárias à mulher encarcerada. Ainda, a regulamentação da visita íntima,
como direito da pessoa presa, faz-se fundamental para garantir os direitos sexuais das
mulheres, afastando a discricionariedade da administração penitenciária. Por fim, é preciso
garantir, dentro e fora dos muros das prisões, a liberdade sexual feminina, rompendo com
perspectivas moralizantes de uma sociedade patriarcal que cerceia o exercício da dignidade
sexual da mulher.
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Introdução
Estudos clássicos sobre prisões destacam o isolamento pretendido por essas instituições
como fator determinante para a formação de uma nova cultura 5 (Sykes, 1958) ou para a
mortificação do eu6 (Goffman, 1963). Não deixaram, porém, de considerar que a porosidade do
cárcere existe e pode ter alto impacto nos processos aos quais os internos são submetidos. Nesse
sentido, Sykes (1958) considerou que a manutenção de relações externas positivas poderia
reduzir de forma considerável as por ele chamadas “dores do aprisionamento”. Goffman (1963),
por sua vez, destacou o papel dessas relações na reivindicação de melhores condições de
cumprimento de pena, já que alguns pedidos os cativos não poderiam fazer por estarem
demasiadamente sensíveis às regras internas ou pelo medo de sanções diretas.
Assim, embora o isolamento tenha sido a linha condutora da maior parte da literatura
sociológica sobre prisões, a relativização de tal isolamento também está presente nessas análises.
Mais recentemente, pesquisadores têm direcionado a atenção para essas permeabilidades e seus
efeitos dentro e fora dos ambientes prisionais. Ao olhar para fenômenos como o transbordamento
de grupos criminosos que nascem no cárcere e, posteriormente, se espalham e criam uma rede
que quebra as barreiras entre os lados de dentro e de fora das prisões, Adorno e Dias (2013)
apontaram os "vasos comunicantes" existentes entre a prisão e a sociedade que a circunda. O
cárcere seria um ponto de entrecruzamento de diversas trajetórias e um território que mantém a
conexão com vários outros, seja por meio de visitas, cartas, telefonemas, saídas temporárias ou
outras formas de comunicação.
É nesta linha de análise que o presente artigo se situa. A premissa é que a prisão não
rompe com a vida anterior que o indivíduo possuía, mas se conecta com ela, garantindo certa
continuidade e fluxos de idas e vindas de informações, alimentos e bens de consumo. Partindo
desta perspectiva, o trabalho se debruça sobre redes de relacionamento externo de homens e
mulheres presos na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Propomos uma perspectiva
comparada entre os gêneros, de maneira a compreender se há diferenças nas formas como
homens e mulheres rearranjam suas teias de contatos após a privação da liberdade. A análise foi
feita a partir dos relatos de doze apenados, seis de cada gênero, que cumprem pena em sete
unidades prisionais.
Trata-se, então, de uma análise de em que medida o gênero é uma variável explicativa
importante para a compreensão do relacionamento do(a) detento(a) com o mundo exterior, o que
tanto lhe garante certa continuidade de vivência com entes queridos, como acesso a bens de

5

O termo chamou de “prisionização” as mudanças sofridas pelos internos durante o confinamento e que dificultariam
sua adaptação posterior à sociedade livre depois do cumprimento da pena. Nesse percurso, o autor discorre sobre as
“dores do aprisionamento” para explicar o fenômeno.
6
Ao criar o conceito de “instituições totais”, Goffman (1961) destacou especialmente o afastamento do modo de vida
anterior e a perda de autonomia para explicar o que chamou de “mortificação do eu”, processo de perda da identidade
pessoal.
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consumo e, ainda, redução das dores do encarceramento por meio do exercício da afetividade,
ainda que somente por telefones e cartas.
Algumas notas sobre gênero
Tendo em vista a proposta de analisar as redes de relacionamento de detentos e detentas
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a questão de gênero se destaca por ser determinante
nas diferentes dinâmicas de contato entre o mundo externo e o ambiente prisional.
Como categoria analítica, o gênero é distinto de sexo: enquanto o sexo está relacionado
com o aspecto biológico, o gênero é uma construção cultural diretamente relacionada a uma
determinada sociedade, tanto no aspecto temporal como no aspecto espacial (Scott, 1989). É uma
dimensão que orienta “a organização social da relação entre os sexos” (Ibidem). Nesse sentido, a
feminilidade e a masculinidade são construções culturais aprendidas durante o processo de
socialização e, por isso, não são imutáveis, estando em constante transformação (Küchemann et
al, 2015).
Qualquer trabalho que pretenda analisar as diferenças entre homens e mulheres deve
levar em consideração as distinções entre as determinações biológicas (sexo) e as suas
significações sociais (gênero), que encontram variações entre as sociedades. Entende-se que a
categoria gênero agrega, em uma única palavra, uma série de acontecimentos sociais, históricos,
políticos, econômicos e psicológicos e é, portanto, ordenadora da vida em sociedade. Visto por
esse ângulo, "é uma categoria que serve para distinguir, classificar e descrever as dinâmicas e as
cenas sociais (sua utilização empírica), bem como é útil para analisar e explicar as relações que
se estabelecem intra e intergrupos" (Küchemann et al, 2015, p. 67). Mas não é uma palavra que
simplesmente ordena papéis sociais de acordo com o sexo e sim uma tentativa de
questionamento deste ordenamento.
Desde o advento das primeiras teorias sobre modernidade, a principal categoria de análise
é o homem, aquele cujo sexo biológico lhe atribui papel de proeminência na vida social,
consubstanciando-se em agente de transformação. A mulher seria aquela que ocuparia o papel
secundário, restrito ao ambiente doméstico, entregando-se aos cuidados do lar e à socialização
dos filhos, atividade que deveria ser distinta de acordo com o sexo de cada criança. Do sexo homem ou mulher - originam-se dois gêneros claramente demarcados: masculino e feminino,
respectivamente. Qualquer ausência de conexão entre sexo e gênero era tratada como uma
disfuncionalidade, social e médica (Giddens, 2001).
Desta equação em que o sexo determinava necessariamente o gênero, decorreu o
entendimento de que a diferença de gênero seria visível na incorporação de diferentes papeis –
masculinos e femininos. Logo, o “papel de gênero”, conforme conceito instituído por Parsons e
Bales (1956), confere à mulher o lugar de cuidadora da casa, responsável pela manutenção dos
laços familiares e pelo bem-estar de marido e filhos. Já ao homem, confere-se o papel de
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responsável pelo sustento do lar, do trabalho no âmbito externo, da geração de riquezas. Nas
palavras do autores:
Parece seguro dizer, em geral, que papel de uma mulher adulta não deixou
de estar ancorado primariamente nas questões internas da família, como
esposa, mãe e responsável pelo lar, enquanto o papel de um homem
adulto está primariamente ancorado no universo profissional, em seu
trabalho e na função de manutenção de status e de provimento financeiro
da família (p. 14)
Parsons e Bales (1956) admitiram que essas funções seriam internalizadas a partir de
processos de socialização e, assim, poderiam variar a partir de mudanças na organização social.
Mas pontuavam que os papeis desempenhados por homens e mulheres seriam excludentes e, por
conseguinte, complementares, o que demandaria a existência de pais e mães nas famílias para
que os filhos fossem adequadamente socializados em seus papeis de gênero. Existe uma ampla
gama de estudos brasileiros que reforçam essa interpretação, argumentando como ainda
orientamos “os meninos de uma forma instrumental, com ênfase na competência e capacidade
para a ação - respostas impessoais - e as meninas para uma dimensão expressiva, com foco na
ternura e no bem-estar dos outros - respostas pessoais” (Negreiros e Carneiro, 2004, p. 35). Daí
porque não podemos “deixar de considerar os padrões ainda vigentes na sociedade brasileira,
que atribuem ao gênero masculino a razão, o controle e a liberdade, enquanto à mulher é
atribuída uma postura mais passiva e conformista” (Câmara e Carloto, 2007, p. 89). Essa
socialização diferenciada que atribui diferentes papéis a homens e mulheres, “mais que regras de
comportamento, acabam por criar normas, valores, percepções e representações que constroem
e definem a identidade dos indivíduos” (Idem, ibidem).
Na atualidade, o questionamento do binarismo proposto por Parsons e Bales (1956), que
destaca como o gênero, entendido como uma "dimensão social dos fenômenos que nos parecem
naturais" (Küchemann et al, 2015, p. 65), ganha proeminência. Com isso, a palavra gênero, como
categoria analítica, passa a descortinar as relações de poder que envolvem homens e mulheres,
atribuindo-lhes lugares socialmente distintos em razão da morfologia biológica diferenciada. Se o
sexo se refere às determinações biológicas, o gênero incorpora a cultura, "equivalendo-se aos
fatos construídos, adquiridos, mutáveis" (Idem, p. 66), que diferenciam as identidades assumidas
pelos indivíduos quanto à representação de determinados papéis sociais.
Em resumo, como categoria analítica, o gênero surge da necessidade de se pensar as
diferenças entre os sexos e como sua construção define as relações sociais. Logo, é algo distinto
de sexo: enquanto o sexo está relacionado com o aspecto biológico, o gênero é uma construção
cultural diretamente relacionada a uma determinada sociedade, tanto no aspecto temporal como
no aspecto espacial. Feminilidade e a masculinidade são construções culturais aprendidas
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durante o processo de socialização e, por isso, não são imutáveis, estando em constante
transformação. Essa perspectiva enfatiza que um mesmo sexo biológico origina diversos gêneros,
dependendo da forma como o indivíduo se reconhece e se insere na ordem social (Hirata et al,
2009).
Partindo desta interpretação, neste texto, propomos analisar como homens e mulheres que
cumpriam pena privativa de liberdade em estabelecimentos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte nos anos de 2014 e 2015 se relacionam com o mundo externo. Longe de construir um
julgamento sobre as narrativas de nossos entrevistados, pretendemos apresentá-las e
problematizar como os entrevistados terminam por internalizar essa dicotomia entre papéis
masculinos e femininos, que a sociologia contemporânea procura desconstruir.
Mais do que isso, vamos apontar como tal internalização dos papeis de gênero impacta no
cumprimento de suas penas e na transformação das suas redes de relacionamento a partir da
prisão. A partir da análise dos depoimentos coletados, indicamos que determinados lugares –
como a fila para a visita – são demarcados como femininos, posto que vinculados ao cuidado e ao
afeto, tradicionalmente entendidos como atribuições das mulheres. O problema é que quando as
mulheres estão encarceradas, os homens parecerem não se predisporem a assumir esses
lugares, o que parece deixá-las mais vulneráveis às carências e aos sofrimentos que a privação
da liberdade coloca.
O papel das redes externas para os encarcerados
Como colocado anteriormente, as unidades prisionais brasileiras são permeáveis ao mundo externo. Conforme Drake e Karam (2016),
[...] as barreiras entre as prisões e as comunidades são, em geral, mais
permeáveis (na América Latina) do que na Europa Ocidental e na América
do Norte. Não apenas os detentos têm maior contato com suas famílias,
mas também, com o fenômeno crescente da cultura de gangues, as vidas
nas prisões e comunidades estão cada vez mais ligadas. As prisões latinoamericanas, aparentemente, não estão isoladas da comunidade, e como
resultado precisam ser analisadas como universos sociais paralelos, como
microcosmos da sociedade. (p.12, tradução livre)
O trecho acima foi retirado de um artigo que traça breve histórico do Sistema Carcerário
latino-americano e confere a ele características que tipicamente o acompanham em estudos e
relatórios, como falta de higiene básica, alimentação de má qualidade, alta incidência de doenças
e ambientes favoráveis para o surgimento de grupos criminosos. No percurso do artigo, os autores
evidenciam o crescimento substantivo da população carcerária nas últimas décadas e uma das
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surpresas está na afirmação de que os presos da região, apesar de todas as mazelas às quais
são submetidos, têm mais oportunidades do que seus pares na América do Norte e na Europa
Ocidental para manter contato com seus familiares.
Ironicamente, o acesso dos prisioneiros a suas famílias aumentou com a
superlotação, já que os administradores das prisões se tornaram mais
dependentes deles para suprir as insuficiências das provisões do Estado,
incluídas aí remédios. (Drake e Karam, 2016, p. 06 – tradução livre)
Na análise dos autores, os Estado latino-americanos facilitariam a visitação em unidades
carcerárias por dependerem disso para suprir a insuficiência de provisões para as pessoas
privadas de liberdade. Eles salientam que as famílias acabam sendo essenciais para o
atendimento de carências básicas, que vão de produtos de higiene a remédios. Assim, é preciso
olhar para as redes externas de contato como necessárias para a manutenção de uma dignidade
mínima dentro das unidades prisionais da América Latina.
Outros autores destacam a importância das visitas para o momento posterior ao
cumprimento da pena, com papel fundamental na reinserção social dos egressos. Oliveira e
Santos (2012), por exemplo, afirmam que
[...] a visita é um dos fatores mais importantes para os encarcerados,
principalmente para que não haja no sistema prisional, um rompimento
total do interno com seus vínculos familiares e de amizade e não se
registre a destruição dos contatos com o mundo exterior, impedindo a
recuperação/reintegração do próprio preso. Se há alguma possibilidade de
que o sistema prisional promova uma recuperação do preso, atendendo
às expectativas sociais estabelecidas sobre o próprio sistema, ela está
essencialmente na recriação dos vínculos com os círculos familiares e de
amizade (p.238).
Os autores fazem a ponderação para indicar algo que fugiu aos pesquisadores
responsáveis pelo primeiro artigo citado: o abandono das mulheres no cárcere. Ainda que
constituam atualmente apenas 7% da população carcerária total no Brasil, elas são cada vez mais
capturadas pelo Sistema de Justiça Criminal (Depen, 2014). Enquanto o número de pessoas atrás
das grades cresceu, entre 2000 e 2014, 119%, o número de mulheres aumentou em 567%
(Ibidem). Estudos como o realizado por Darke e Karam (2016) usualmente destacam o rápido
aumento da população carcerária no país sem notar tal discrepância, ainda que ela esteja ligada a
um fator decisivo sempre em destaque: a guerra às drogas. Quase 70% das mulheres presas no
Brasil respondem por esse crime, em contraste com menos de 30% da população prisional total
(Ibidem).
Diante desse cenário, uma tendência recente na literatura especializada é a de dar maior
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atenção às peculiaridades do encarceramento feminino. Cenerka (2009) salienta as necessidades
características das mulheres usualmente esquecidas pelas administrações prisionais, como
objetos femininos (absorventes, por exemplo), cuidados com a saúde e, especialmente,
maternidade. Afirma a autora:
Para considerar a questão de gênero no sistema penal, há que se ir além
do mero gesto de pintar os muros da unidade de cor de rosa; dizer que a
mulher é mais emocional; e tornar acessíveis os remédios controlados que
ajudam a dormir. Contemplar a questão da mulher presa significa muito
mais do que desenvolver concursos de “Miss Penitenciária”, como vem
ocorrendo com frequência (p.63).
Algumas pesquisas já problematizaram a questão das maiores dificuldades enfrentadas
pelas detentas para a manutenção das redes externas de relacionamento em razão dos papéis de
gênero, que atribuem a elas (e não aos seus companheiros antes da prisão) os cuidados e o
exercício da afetividade. O artigo de Cerneka (2009) é um deles. Para a autora, a falta de visitas é
um fator que causa excessivo sofrimento às mulheres privadas de liberdade e dificulta sua
reinserção posterior, já que reduz os laços com a família que poderia acolhê-la de volta. Oliveira e
Santos (2012), por sua vez, indicam o quanto isso aumenta a dependência da prisão, seja dos
agentes ou das demais internas, no que chamam de “prisonização. 7 Já Becker et. al. (2016)
buscam as razões para o maior isolamento das mulheres presas e indicam o peso dos “papéis de
gênero” socialmente atribuídos a elas como um dos motivos da situação.
O recorte metodológico
O presente trabalho parte das constatações de que as prisões não são instituições sociais
isoladas; de que as redes externas de relacionamento são importantes, no contexto brasileiro,
para manter um nível mínimo de dignidade durante o cumprimento de pena e de que a realidade
carcerária é vivenciada de forma diferente entre homens e mulheres. A partir dessas premissas,
vamos buscar evidenciar as peculiaridades das redes externas de relacionamento das mulheres
presas e indicar como isso influi nas redes formadas internamente. As redes externas e internas
são contíguas, ora suprindo carências, ora emprestando prestigio, ora organizando demandas –
mas, para fins analíticos, foram categorizadas separadamente neste trabalho.
Para endereçar essas questões, apresentamos análises de respostas de seis mulheres no
âmbito da pesquisa intitulada “Quem são, como vivem e com quem se relacionam os detentos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte”, que entrevistou, em sete unidades prisionais, 52
7

O termo prisionização foi inicialmente cunhado por Donald Clemmer (1958) para descrever as mudanças que os
internos sofrem durante os períodos de confinamento, o que significaria, inclusive, sua dificuldade em se adaptar
novamente à vida em sociedade.
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pessoas privadas de liberdade – seis delas mulheres. Como grupo de controle, foram
selecionados seis homens com características semelhantes em termos de idade e local de
aprisionamento para estabelecer comparações.
Das seis mulheres entrevistadas para este trabalho, duas cumprem pena no município de
São Joaquim de Bicas - uma na Penitenciária Jason Albergaria, outra no Presídio de São Joaquim
de Bicas 2. As demais mulheres cumprem pena na Penitenciária Estevão Pinto, em Belo
Horizonte, que conta com os três regimes de cumprimento de pena (aberto, semiaberto e fechado)
e possui capacidade para cerca de 400 internas. É, assim, a maior penitenciária para mulheres
em Minas Gerais.
Como grupo de controle para compararmos com essas mulheres, entrevistamos dois
presos que cumprem pena da Penitenciária José Maria Alckmin, a mais antiga em funcionamento
no país e a maior do estado, dois que estão no Presídio Inspetor José Martino Drumond, um na
Penitenciária Jason e outro no Presídio de São Joaquim de Bicas 2. Para proteger as identidades
de todos, usaremos nomes fictícios de acordo com tabela abaixo:
Tabela 1 - Distribuição dos entrevistados, de acordo com a unidade
prisional e o nome fictício adotado
Unidade Prisional
Nome adotado
Presídio Bicas 1
Maria
Penitenciária Prof. Jason Albergaria
Ana
Presídio Bicas 2
José
Presídio Prof. Jason Albergaria
Carlos
Penitenciária Estevão Pinto
Cristina
Penitenciária Estevão Pinto
Laura
Penitenciária Estevão Pinto
Marcela
Penitenciária Estevão Pinto
Luíza
Penitenciária José Maria Alckmin
Antônio
Penitenciária José Maria Alckmin
André
Presídio Inspetor José Martino
João
Drumond
Presídio Inspetor José Martino
Francisco
Drumond
Fonte: Quem são, como vivem e como se relacionam os detentos da Região
metropolitana de Belo Horizonte (CRISP/UFMG)
Ao longo do texto, vamos apontar não só discrepâncias quanto aos padrões de visitação e
contatos de homens e mulheres presos, como também levantar questionamentos sobre os efeitos
desse fenômeno na organização interna das presas. Será também destacado como
desigualdades culturais de gênero são determinantes para tais discrepâncias.
Visão geral: o mundo é dos homens, a fila é das mulheres
Em consonância com os estudos sobre o padrão de visitação de mulheres presas, Becker
et. al. (2016) destacam que o isolamento é uma das características do encarceramento feminino
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e, segundo sua estimativa, 60% das mulheres nas prisões brasileiras não recebe nenhum tipo de
visita. As entrevistas realizadas neste trabalho ratificam a ideia de menor contato físico das
detentas com pessoas exteriores ao ambiente prisional em comparação com seus pares do sexo
masculino. Das seis mulheres entrevistadas, apenas duas recebiam visitas, enquanto cinco dos
seis homens eram regularmente visitados. As duas mulheres que recebem os familiares no
ambiente do cárcere são Laura, que relata receber frequentemente a mãe e às vezes a irmã, e
Luíza, que recebe o irmão mais velho, mas só quando ela solicita, por telefone, a visita.
Quando olhamos para os homens que participaram do estudo, observamos que cinco dos
seis alegaram receber familiares com frequência. Um deles, André, afirma que as irmãs e a
esposa precisam se revezar porque fazem questão de vê-lo e há uma limitação no número de
pessoas que pode entrar na prisão por semana. O único homem que não recebe ninguém, Carlos,
afirma que só é assim porque já está em regime semiaberto de cumprimento de pena e, portanto,
fica sete dias em casa cinco vezes ao ano, momentos em que se reencontra com a filha.
A falta de visitas não significa, porém, o rompimento total com a família. O contato por
cartas e telefonemas é relatado pelas mulheres e, em alguns casos, é a forma encontrada por
elas não apenas para manter os laços, mas também para acessar bens básicos para a
sobrevivência, o que corrobora com a afirmação de Drake e Karam (2016) de que o Estado não
consegue prover o mínimo e precisa das redes externas dos presos para complementar seu
papel, conforme citado anteriormente neste trabalho. A fala de Ana é emblemática nesse sentido:
Mas eu acho assim... minha avó: uma senhora, numa porta de uma cadeia,
fazendo um procedimento que não é legal. Minhas tias que não tem envolvimento nenhum com crime, são mulheres de família, mulheres honestas,
trabalhadeira também não ficaria legal elas ficarem ali. Assim, na minha
primeira cadeia elas até vieram, minha avó o tempo todo. Mas, assim... Eu
não achava legal. Então eu não acho legal agora... elas vir. Eu acho assim,
é... Manda pra mim um Sedex, manda pra mim dinheiro, pra mim não depender das pessoas. Isso pra mim já é o importante aqui dentro, certo? Eu
tendo a minha higiene, eu tendo... a alimentação a cadeia dá. Mas eu tendo assim, a minha higiene, o meu shampoo, o meu creme, o meu sabonete; isso já está ótimo. Por que eu estou pagando um crime que eu cometi,
se eu não quisesse estar aqui, eu não cometeria. (Ana: depoimento para a
pesquisa “Quem são, como vivem e como se relacionam os detentos da
Região metropolitana de Belo Horizonte)
Nesse contexto em que mulheres recebem um número menor de visitas, as formas de
contato alternativas, como cartas e telefonemas, acabam ganhando mais relevância no cotidiano.
A tabela abaixo mostra, entre os 12 entrevistados para este estudo, a que meios eles recorrem
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para se comunicar com o mundo externo.
Tabela 2 - Distribuição dos entrevistados de acordo com o recebimento de visitas
Entrevistado
Recebe visitas
Recebe cartas
Mantém contatos
telefônicos
Maria
Não
Não
Não
Ana
Não
Sim
Sim
Cristina
Sim
Sim
Sim
Laura
Sim
Sim
Não
Marcela
Não
Sim
Sim
Luíza
Não
Não
Sim
João
Sim
Não
Não
Antônio
Sim
Sim
Não
José
Sim
Não
Não
Francisco
Sim
Sim
Não
André
Sim
Não
Sim
Carlos
Não
Sim
Sim
Fonte: Quem são, como vivem e como se relacionam os detentos da Região
metropolitana de Belo Horizonte (CRISP/UFMG)
Cristina está entre as duas mulheres que relatam receber visitas e ela também alega
conversar com a família e os amigos via redes sociais, já que está no regime semiaberto e tem
autorização para frequentar a faculdade à noite, período no qual acessa a internet. No outro
extremo está Maria, que não mantém nenhum contato com os familiares.
Assim, eu estou presa, eu não tenho visita. Então eu não tenho contato
com minha mãe. Eu às vezes, também não gosto de escrever sempre para
ela, porque também não tem muito o que falar para ela. Já basta o
sofrimento dela saber que eu estou aqui. Então eu escrevo cartas para ela,
ela não me retorna e quando é necessário, que eu me sinto muito
agoniada, e sinto muita saudade eu peço a Dona Elzira ou a assistente
social para ligar, ou o pastor para ligar para ela e me dar notícias,
entendeu? (Maria depoimento para a pesquisa “Quem são, como vivem e
como se relacionam os detentos da Região metropolitana de Belo
Horizonte)
Na fala de Maria, além do distanciamento da família e do sofrimento causado pelo
encarceramento, destaca-se a presença de uma rede interna de relacionamentos a que a detenta
recorre para obter notícias daqueles que estão fora da prisão.
Papeis de gênero e sua influência nos padrões de visitação
Em comum, os trechos citados das entrevistas de Ana e Maria indicam o que se viu em
vários momentos das falas das mulheres: a preocupação com o bem-estar da família a despeito
das próprias necessidades, demanda essa muitas vezes relacionada à internalização dos papeis
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de gênero (Parsons e Bales, 1956). Esse recurso é utilizado por elas como forma de justificar a
ausência dos familiares, já que não tendo eles cometido crimes não deveriam se submeter aos
procedimentos de visita, que incluem tantas vezes as temidas revistas íntimas. Seguem outros
exemplos dessa postura:
Não, eles perguntam sempre: “Você quer que eu vou aí? ” - Eu falo: “Não,
não precisa ainda por enquanto” – “Mas se tiver alguma coisa de ruim,
alguma coisa assim... uma tragédia, alguma coisa. É... Não quero que
vocês me escondam nada. ” - Eu sempre peço isso. Para os meus primos,
minhas primas. Aí a minha tia fala: “Ah! O seu primo caiu de moto, bateu a
mão, bateu no carro dos outros. Tá namorando uma moça lá em BH. A
mulher tem filhos. Olha que menino sem juízo!” - Então assim... (Ana:
depoimento para a pesquisa “Quem são, como vivem e como se
relacionam os detentos da Região metropolitana de Belo Horizonte)
É muito triste. Afeta de uma forma muito grave, porque quem está do lado
de fora do sistema sofre muito mais do que quem está do lado de dentro.
Isso é uma realidade. Sofre muito mais porque a pessoa tem que ficar lá
fora esperando resposta de juiz, correndo atrás de advogado, vindo em
porta trazer seus pertences, preocupar com visita, então a rotina, eles
param de viver a vida deles para viver a nossa. (Cristina: depoimento para
a pesquisa “Quem são, como vivem e como se relacionam os detentos da
Região metropolitana de Belo Horizonte)
A preocupação com o bem-estar da família, evidenciada nos trechos acima, coaduna com
os papéis mais tradicionalmente imputados à mulher em nossa sociedade, como responsáveis
pelo cuidado, dimensão essa que passa a ser socialmente entendida como essencialmente
feminina. Historicamente, os cuidados com os filhos terminaram, na perspectiva de Parsons e
Bales (1956), por institucionalizar o lugar da mulher dentro de casa, o que tornaria as famílias sem
pais e mães mais frágeis, posto que essas careceriam de um homem, apto a representar o papel
de chefe do domicílio.
Ainda que a simples observação das famílias e do mundo do trabalho em grandes cidades
brasileiras seja o suficiente para refutar a divisão proposta pelos sociólogos, os papéis tradicionais
ainda fazem parte do imaginário coletivo – mesmo que convivam agora com outras
representações. É possível encontrar indícios de como a maneira como tais funções são
socialmente instituídas incidem nas rotinas de visitações das prisões. Silvestre (2012), ao fazer
um estudo etnográfico das mulheres que visitavam os maridos em uma unidade prisional do
interior paulista, identifica no discurso delas sua autorepresentação como peças fundamentais do
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processo de ressocialização dos presos que visitavam. Seriam elas, em sua visão, as
responsáveis por salvar – ou cuidar – os maridos.
Para evidenciar como o “cuidado” a ser oferecido à família é mais incorporado às
preocupações femininas do que às masculinas, vale fazer o contraponto com as respostas dos
homens que participaram do presente trabalho quando perguntados sobre se e como suas prisões
teriam afetado suas famílias. Interessante notar que, mesmo quando o sofrimento dos entes mais
próximos é mencionado, ele não é preocupação central do detento.
Ah... O que afeta muito, por exemplo, a saudade, né? Os meus meninos
têm muita saudade de mim. Eles precisam aprender uma profissão.
Trabalhar. Depende de mim lá fora. Então... a saudade é muita, né? (José:
depoimento para a pesquisa “Quem são, como vivem e como se
relacionam os detentos da Região metropolitana de Belo Horizonte)
Eu acho que afeta eles porque eles sofrem muito, né?! Para vir aqui,
passar

por

esses

procedimentos,

essas

coisas

assim.

(Antônio:

depoimento para a pesquisa “Quem são, como vivem e como se
relacionam os detentos da Região metropolitana de Belo Horizonte)
Assim, enquanto as mulheres preterem certas visitas, ou pelo menos justificam dessa
forma as ausências, não se vê nos homens a mesma preocupação, como pressupõe a
internalização dos papeis de gênero sublinhada por Parsons e Bales (1956). Ainda que ambos os
grupos entendam que as visitas significam sofrimento para os familiares, os homens desejam a
sua ocorrência, enquanto o discurso das mulheres se situa na tentativa de proteção dos entes
queridos contra os efeitos perversos da prisão.
A representação dos papéis tradicionais de gênero também é forte na visão dos homens
entrevistados quando eles tratam das relações com suas esposas. Para eles, o papel da mulher é
cuidar do marido, da casa e dos filhos, cabendo ao homem o sustento do lar, ainda que à
distância, a partir do trabalho na prisão.
E na parte do trabalho, porque eu preciso. Não quero, não gosto, não
preciso que minha esposa trabalhe. Não preciso, porque Deus tem me
dado graça na minha profissão. Não quero, porque as crianças vão ficar
"jogadas" e não gosto, porque ela quer optar por ficar cuidando das
crianças. Ela ir trabalhar, eu não gosto, para as crianças não terem esse
tipo de problema de ficar em creche, nisso, naquilo... apesar de uma hora
vai acabar precisando. Mas, nessa parte eu estou bem resolvido. (André:
depoimento para a pesquisa “Quem são, como vivem e como se
relacionam os detentos da Região metropolitana de Belo Horizonte)
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É emblemática a fala de André ao marcar o lugar da mulher em seu papel mais tradicional
conforme estabelecido anteriormente. É necessário salientar que esse processo de identificação
com certos papéis de gênero não tem início com a prisão. Como destacam Miyamoto e Krohling
(2012), ao analisar o sistema carcerário a partir do prisma das diferenças de gênero, verifica-se
que as condições de desigualdades e exclusão social podem ser observadas antes do
confinamento. Dessa forma, é essencial entender as peculiaridades da organização familiar antes
da prisão, ou independentemente dela, nas classes sociais economicamente desfavorecidas, as
preferidas pelo Sistema de Justiça Criminal brasileiro e sobrerrepresentadas nas unidades
prisionais do país (Monteiro e Cardoso, 2013).
Ao contrário do cenário retratado por Parson e Bales (1956), o papel das mulheres no caso
das famílias mais pobres muitas vezes não é apenas afetivo, mas abrange também a esfera
financeira. “A mulher pobre sempre trabalhou no Brasil e essa era uma realidade que não se
encaixava no modelo estabelecido de homem provedor e mulher submissa que o padrão da
família nuclear preconizava, o que, no dia a dia, gerava inúmeros conflitos” (Angotti, 2012, p. 98).
De acordo com o último Censo do IBGE, realizado em 2010, 40,9% das mulheres contribuem para
a renda das famílias no país. E, no cárcere, há indícios, conforme apontado por Cenerka (2009),
de que a preocupação das mulheres com o conforto da família abrange o aspecto econômico. Ela
cita resultados de Censo Penitenciário do Estado de São Paulo, realizado em 2002, segundo o
qual homens presos gastariam seu dinheiro consigo mesmo, enquanto as mulheres utilizariam o
dinheiro conseguido em atividades laborais no cárcere para ajudar a sustentar as famílias do lado
de fora.
Relações afetivas: se está ruim fora, dentro piora
Avançando na análise dos dados do IBGE, nos defrontamos com a constatação de que
38,7% dos lares brasileiros eram comandados por mulheres em 2010. Em muitos casos, os
antigos companheiros foram embora e deixaram os filhos para os cuidados exclusivos das mães.
A realidade, claro, se agrava com a prisão, de forma que nenhuma das mulheres entrevistadas
para este estudo recebe visita dos seus antigos cônjuges, o que seria a expressão máxima da
divisão tradicional de papeis segundo sexo. Se as mulheres estão privadas de liberdade, não cabe
aos homens exercerem as funções de afetividade.
As mulheres são mais abandonadas. Só a família que é presente mesmo.
Marido são poucos e é só um determinado tempo, depois já começa a ir
picando, picando, picando até não vir mais. (Maria: depoimento para a
pesquisa “Quem são, como vivem e como se relacionam os detentos da
Região metropolitana de Belo Horizonte)
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A constatação de Maria é emblemática. Ela alega que morava com um homem antes de
ser presa, mas eram “apenas amigos” - e ele nunca foi visitá-la. Mais uma entre as entrevistadas,
Ana, afirma que não estava em um relacionamento antes da prisão. Todas as demais alegaram
estar em relações estáveis antes de serem presas. Outras três foram abandonadas depois da
prisão, mas vale destacar que quem abandonou Laura era uma mulher, com quem ela se
relacionava.
Apenas uma mantém contato com o antigo companheiro, somente por cartas, já que ele
está preso. No caso dos homens, um deles, José, também tem a mulher presa e se corresponde
com ela - mas alega ter tido outras namoradas esporádicas durante todo o cumprimento de pena.
Outro, que não era casado antes da prisão, faz a mesma revelação:
Durante, de 92 até 2001, eu tinha uma mulher fixa tá, mãe de três crianças
registradas no meu nome e a gente vivia bem. Aí, separamos, por causa
de brigas, por causa de, separamos. Depois disso, dentro do sistema
prisional eu já tive relacionamentos com várias pessoas, inclusive quando
eu fui preso, o meu relacionamento mais novo, a moça tinha apenas 16
anos, aí ela foi presa comigo, como ela era menor, ela saiu. Depois disso
ela começou a me ajudar dentro do sistema e tudo, me abandonou e eu
continuei minha vida, a achar outras namoradas, muito difícil achar
namorada aqui dentro. (Francisco: depoimento para a pesquisa “Quem
são, como vivem e como se relacionam os detentos da Região
metropolitana de Belo Horizonte)
Entre os homens, as relações se iniciam tanto por contatos telefônicos quanto por contatos
pessoais com amigas e familiares de outros presos. O entrevistado que fez a revelação acima,
Francisco, diz que durante 14 anos de prisão já trocou de mulher dez vezes e que as mulheres
querem se relacionar com presos para estar com alguém que não coloque nelas “coleiras” no diaa-dia. Ainda que seja uma teoria interessante, é carente de comprovação. Ao contrário, a pesquisa
de Silvestre (2012) revelou indícios de que a vigilância a que essas mulheres - companheiras,
amantes ou "fiéis" - são submetidas não é inviabilizada pela prisão dos homens. Segundo a pesquisadora, as esposas dos homens presos relatavam viver de acordo com regras de conduta impostas pelos maridos. A ideia de que eles saberiam no caso de descumprimento de tais regras era
presente.
Apenas um dos homens entrevistados não recebe visita de companheiras nem alega ter
iniciado relacionamentos durante a prisão. Ele é João e está preso por assassinar a esposa –
crime do qual foi réu confesso. A violência contra a mulher também está presente na fala de José,
que afirma que a esposa o traiu, motivo pelo qual ele teria a abandonado e retomado
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relacionamento anterior, que estava vigente no momento da sua prisão. A mulher que o traiu,
porém, o teria acusado de agressões e tentado enquadrá-lo na Lei Maria da Penha. Quando José
conseguiu o benefício de saída temporária, o marido dela foi assassinado e atribuíram a ele a
autoria do homicídio – o que ele nega. Ainda assim, a atual mulher continua o visitando.
Não há que se desprezar, portanto, que a ameaça e a coação física podem explicar, pelo
menos em parte, alguns casos de manutenção de laços entre a população masculina presa com
suas companheiras. Na ausência de pesquisas que tratem especificamente esse tema,
recorremos ao estudo de Lúcia Lamounier (2015) mais como uma tentativa de indicar um caminho
interpretativo do que como uma afirmação de que a violência física (ou potencial) seja a razão
para uma parcela das visitas recebidas pelos homens. Ao descrever as “fiéis”, mulheres que
ocupam lugar central, em meio às várias amantes, no cotidiano dos homens que lideram redes de
tráfico, ela cita que a essas não são permitidos novos relacionamentos – quebrar essa regra pode
ser, de acordo com ela, fatal tanto para a mulher quanto para o novo companheiro. Reafirma-se,
assim, outra dimensão importante dos diferentes papeis de gênero tradicionalmente atribuídos aos
sexos: ao homem, garante-se a liberdade sexual, que torna possível a coexistência de várias
amantes; às mulheres, impele-se a restrição da sexualidade, o que a transforma em propriedade
de um só homem.
Redes internas: carências, afetos e moralidades
No rearranjo das redes de relacionamento a partir do evento da prisão, há que se
considerar também a formação de novos nós nessa teia de contatos, construídos por aqueles que
fazem parte do cotidiano interno do presídio. A forma como se estabelecem os contatos externos
são determinantes para os tipos de vínculos internos que serão formados. No caso das mulheres,
uma das consequências da quebra dos laços afetivos constantemente apontadas por estudiosos é
o grande número de relacionamentos homoafetivos que se forma dentro das unidades prisionais
femininas (Lemgruber, 1979; Soares, 2002).
Em 1983, um estudo já estimava que ela girasse em torno de 50%. Hoje
após uma relativa liberação sexual, o fortalecimento do movimento gay e o
aumento da aceitação, os casos ficaram menos clandestinos. Isso não
quer dizer de maneira alguma que as homossexuais cometam mais
crimes, mas que, para as mulheres, ao menos na cadeia, a afetividade
pode moldar – e, por que não, expandir – a sexualidade. (Becker et. al., p.
149, 2016)
Das seis mulheres entrevistadas para este estudo, apenas duas relataram manter
relacionamentos com outras detentas, sendo que uma delas, Ana, mantém o laço mesmo depois
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que uma transferência as levou a cumprir pena em unidades distintas. Isso não impede, claro, que
as demais entrevistadas mantenham relações esporádicas com outras presas. Para além do
caráter amoroso ou sexual das relações entre as internas, porém, vale ressaltar que quatro delas
indicaram mulheres que cumprem pena no local como amigas próximas e pessoas de confiança.
Laura explica como são essas relações:
LAURA: Tem aquela pessoa que, por exemplo, a pessoa mais velha que é
uma pessoa mais bacana, aquela conselheira que a gente vê como a mãe.
Tem aquela que a gente briga, mas que está sempre próximo daquela pessoa, que aquela pessoa discute, que nós vemos a irmã mais velha, por
exemplo, ou até a mais nova. E tem aquilo que eu te falei, a amiga.
ENTREVISTADOR – Que é a..... Do mesmo jeito que lá fora né?
LAURA: Exatamente do mesmo jeito. (Laura: depoimento para a pesquisa
“Quem são, como vivem e como se relacionam os detentos da Região
metropolitana de Belo Horizonte)
A criação desses laços afetivos em substituição àqueles rompidos com a prisão já foi identificado por alguns pesquisadores. Oliveira e Santos (2012) citam Lemgruber para ressaltar tanto
as relações homoafetivas quanto o desenvolvimento de amizades fortes como estratégia para
manutenção do equilíbrio emocional diante do abandono. Para além do suprimento de carências
físicas e psicológicas – sem, claro, diminuir a importância dessas duas dimensões – tais relações
também podem adquirir um caráter mais pragmático.
Tem duas pessoas. Uma aqui e uma lá fora. Porque eu tenho uma esposa.
Aqui, eu tenho uma companheira que está sempre comigo. Ela eu confio
muito e a mãe dela eu confio mais ainda, que é uma senhora que uma joia
rara, aí eu sei que nela eu posso confiar. (Maria: depoimento para a
pesquisa “Quem são, como vivem e como se relacionam os detentos da
Região metropolitana de Belo Horizonte)
As duas mulheres citadas por Maria quando perguntada sobre as pessoas da sua
confiança fazem surgir uma razão adicional provável para a formação dessas redes internas de
amizade: a necessidade de se conseguir provimentos necessários à sobrevivência. Se, conforme
já tratado neste trabalho, o Estado falha em garantir acesso a bens básicos dentro das unidades
prisionais e as visitas muitas vezes suprem tal deficiência, quem não mantém contato físico
habitual com pessoas do lado de fora pode se beneficiar com a aproximação de quem o mantém.
No caso dos homens, os entrevistados refutaram a criação de laços afetivos atrás das grades. O
trecho abaixo sintetiza a visão de todos os seis presos consultados:
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Olha, assim... Por mim... por mim, que eu sou preso, e tudo... Eu não...
não confio no outro, no próximo, que está comigo aqui dentro, aqui. Você
não tem como confiar, não tem jeito de você tratar ele como amigo e tudo.
[silêncio] - Você só vive. Você vive porque você não tem opção. Você não
pode sair pra outro lado, entendeu? Aí... é... o tipo de relacionamento
nosso é esse. Porque se tivesse como você manter distância, você
mantinha. Mas não tem, você tem que ficar aqui. (João: depoimento para a
pesquisa “Quem são, como vivem e como se relacionam os detentos da
Região metropolitana de Belo Horizonte)
Queiroz (2015, p. 252) afirma que “nos presídios masculinos, os laços mais fortes de
lealdade são os criados pelas facções; nos femininos, pelos casamentos”. As respostas dos
homens entrevistados para o presente trabalho de forma geral refutaram a presença de facções
fortes dentro dessas unidades mineiras, mas também negaram a possibilidade de se construir
relações de confiança dentro das unidades prisionais.8 As relações homossexuais, por sua vez,
parecer ser permeadas mais por violência do que por afinidades (Ramalho, 1979).
É comum nas pesquisas sobre prisões brasileiras, com ênfase nas unidades masculinas,
menções acerca da formação de facções criminosas a partir das redes internas de relacionamento
criadas entre os detentos. Feltran (2012), por exemplo, atribui o nascimento do Primeiro Comando
da Capital (PCC) à incapacidade do Estado e de grupos de Direitos Humanos em reduzir as
injustiças e violências na convivência entre os presos e em acabar com opressões do Sistema
Prisional, como revistas íntimas e atrasos processuais. A falha das instituições convencionais em
encaminhar essas demandas da população carcerária teria ficado ainda mais evidente depois do
Massacre do Carandiru, em 1992, estopim que teria levado à criação do PCC.
A organização, conforme descrita por Feltran (2012), se estrutura a partir de um conjunto
de regras de conduta aplicadas àqueles que se filiam. Ainda que se tratem por “irmãos”, os laços
são representados mais por pactos de não agressão, mantidos por vigilância constante de todos
os membros, do que por relações afetivas como usualmente são descritas as ligações entre as
mulheres.
Ao olhar para elas, Queiroz (2015) diz, depois de verificar uma situação de violação explícita de direitos em uma unidade feminina, que a mesma situação em presídios masculinos teria
levado a rebeliões, porque eles “metem medo” e “exigem direitos”. As mulheres, na visão da autora, seriam “mais passivas” e “menos organizadas”. Os adjetivos utilizados remetem diretamente à
moralidade feminina mais tradicional, que, inclusive, baliza os estudos sobre criminalidade das
mulheres desde, pelo menos, o início do século XX, como destacado pelos estudos fundantes do

8

Nesse sentido ver: OLIVEIRA, V. N. ; BASTOS, L. M. ; RIBEIRO, L. M. L. . Pavilhões do Primeiro Comando da
Capital (PCC): ramificação e expansão da organização criminosa em Minas Gerais?. In: 18o. Congresso Brasileiro de
Sociologia, 2017, Brasília. 18o. Congresso Brasileiro de Sociologia, 2017.
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campo no Brasil (Lemgruber, 1979).
Em sua pesquisa sobre o surgimento das prisões femininas, Angotti (2012) destaca que a
mulher era considerada naturalmente dócil e o descumprimento de leis era tido como doença,
resultado de desequilíbrios hormonais e da falta de moral. Segundo ela, “as mulheres que não
cumpriam o esperado papel de mãe, esposa e dona de casa eram consideradas transviadas e a
elas eram atribuídos estereótipos e classificações no plano do desvio” (Idem, p. 105). Assim, a
agressividade é, já nesse período, característica dos homens criminosos, não das mulheres – tanto que, como relata o mesmo estudo de Angotti (20112), as primeiras unidades prisionais femininas, ainda na década de 1930, eram administradas por uma congregação religiosa. Os desvios
femininos estariam ligados à transgressão de leis divinas, ao descumprimento de papéis de gênero, não à violência ou ao desejo ativo de transgredir.
A ausência de pesquisas que tratem das associações criminosas dentro de unidades prisionais femininas seria reflexo da realidade, com as mulheres de fato se relacionando apenas afetivamente, ou resultado dessa visão tradicional da “mulher passiva”? Poucos são os estudos comparativos entre organizações prisionais femininas e masculinas. Uma das exceções é o estudo de
Title (1969) que estudou internos dos dois sexos de uma unidade prisional-hospitalar que oferecia
tratamento a usuários de drogas condenados por diversos crimes s redes internas. Ao observar
internos dos dois sexos de uma unidade prisional-hospitalar que oferecia tratamento a presos
usuários de drogas ilícitas, ele controlou outras variáveis, como idade, escolaridade e crime coletivo para avaliar suas redes internas. Suas conclusões indicam a coexistência de duas formas de
organização entre os dois sexos, apesar de homens tenderem mais para organizações normativas
(como facções) e mulheres para relacionamentos primários (similares à organização familiar).
Estrutura: até que ponto é culpa dela?
Estudos sobre o abandono das mulheres atrás das grades apontam duas principais razões
para a questão: desigualdades de gênero e estrutura do sistema prisional (Becker et. al., 2016).
No primeiro item se incluem as diversas considerações feitas até aqui sobre papéis de gênero e
moralidades. As respostas analisadas por este trabalho evidenciaram a pertinência dessas desigualdades e seu papel central para a situação de isolamento à qual são submetidas as mulheres.
Quando olhamos para as questões estruturais, temos como fator mais comumente apontado pela literatura o reduzido número de unidades prisionais femininas, que leva as mulheres a
cumprirem suas penas longe das cidades onde residem suas famílias (Soares, 2002). Nas entrevistas analisadas para este trabalho, apenas uma mulher, Ana, relatou esse como motivo de não
ser visitada. A família mora em Pedro Leopoldo e ela cumpre pena em São Joaquim de Bicas.
Entre os homens, Carlos disse que toda a sua família reside no município de Mariana, mas, como
razão para ele não receber visitas, indicou o fato de estar no regime semiaberto e, por isso, ver a
família quando está de saída temporária.
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As dificuldades impostas pela distância para as visitações são inegáveis, especialmente
quando consideramos a baixa condição financeira da maioria das famílias das pessoas privadas
de liberdade do país. Ainda assim, há que se investigar melhor o peso desse fator para o maior
abandono das mulheres, já que a política de interiorização de unidades prisionais, adotada no
país especialmente a partir da década de 1990, também afastou muitos homens de suas comarcas de origem (Silvestre, 2012). No entanto, há indícios de que tal afastamento não tenha reduzido de forma tão drástica o contato dos homens com suas famílias. Esse retrato fica claro, por
exemplo, no estudo de Silvestre (2012), que trabalha com as esposas que alugam uma casa todos os fins de semana no município onde cumprem pena seus maridos para visitá-los.
Considerações finais
Se os contatos externos não cessam com o aprisionamento, é inegável, porém, que esses
se dão de maneira distinta para homens e mulheres em situação de privação de liberdade em
razão da forma como os detentos lidam com aquilo que Parsons e Bales (1956) denominaram
como papeis de gênero . Partindo de uma perspectiva comparada, este estudo nos proporciona
uma abordagem voltada para questões de gênero que perpassam a reorganização (ou não) das
redes de relacionamento daqueles que vivem no cárcere. É notório que as tais redes se reorganizam de forma diferente a partir das prisões de homens e mulheres.
Para eles, o contato externo é mais amplo e se constitui como uma rede de apoio formada
especialmente por mulheres que assumem, ou continuam assumindo, o papel de cuidar deles
após o encarceramento. Esse cuidado pode se reverter tanto em provisão de afeto quanto de
itens necessários à sobrevivência no ambiente prisional e de apoio no acompanhamento do processo criminal. Já para elas, o contato externo acaba reduzido e elas muitas vezes se veem como
quem, ainda que presas, precisa cuidar dos entes queridos no mundo externo – nem que seja se
privando das visitas e suas benesses para o maior bem-estar da família.
Assim, em consonância com a literatura disponível, verificamos um maior distanciamento
das famílias das detentas em relação aos homens presos. Os discursos dos homens e mulheres
entrevistados colocaram em evidência um dos fatores que parece decisivo para essas diferenças:
a interiorização dos papeis tradicionais de gênero. É nesse sentido que, como visto, as dinâmicas
familiares que acometem as vidas das mulheres presas têm um peso maior – e implicam em um
grau de sofrimento maior – em relação às vidas dos homens encarcerados. E isso pode ser explicado, como dito, lançando mão da categoria “gênero”. O papel social pré-determinado às mulheres na nossa sociedade perpassa tanto os diferentes padrões de visitação, como os discursos das
internas nas entrevistas realizadas para este estudo.
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1.Seletividade e vulnerabilidade de gênero na mulher “mula” do tráfico
O tráfico de drogas representa cerca de 68% das mulheres encarceradas no
Brasil (Infopen, 2014). Das mulheres presas por este crime, um número ínfimo ocupa
posições de comando dentro de alguma organização criminosa. Desta forma, a
maioria esmagadora de tais mulheres não são chefes de quadrilha, nem mesmo
ocupam funções importantes na rede do tráfico. Elas são mulas, e muitas delas, meros
meios de transporte de drogas que se deslocam entre bairros da periferia para o
interior de presídios ou, ainda, para países no exterior.
Não há literatura jurídica ou sociológica que aponte uma definição exata para o
termo “mula”, senão uma concepção simples dos dicionários e do senso comum,
como sinônimo de “besta de carga”. O conceito, na realidade, é traduzido para ideia
do ser que transporta coisas. A partir disto, tem-se uma analogia feita pelos
operadores do direito comparativamente ao indivíduo que transporta drogas ao
“animal de carga”, que faz o transporte de objetos submetido a vontade de seu dono.
É importante destacar que no presente trabalho consideramos mula tanto a
mulher que transporta drogas consigo, seja junto ao corpo, em suas partes íntimas, e
também ingerindo, ou através de intervenções cirúrgicas, com o intuito de ingressar no
sistema penitenciário ou para o exterior do país. Simbolicamente, tal como ocorre com
o animal “mula” (e talvez este seja o ponto íntimo da analogia), a mulher cumpre o que
manda o seu superior, transporta drogas sem muitas vezes ter qualquer discernimento
sobre a atividade desempenhada pelo seu “dono”.
Não se quer dizer, literalmente, que a mulher que transporta drogas em seu
corpo para o exterior não possui qualquer tipo de compreensão sobre os seus atos.
No entanto, salienta-se, como tal dolo é relativo e frágil, obstando que a mulher nesta
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situação seja considerada tecnicamente como traficante de drogas. Esta questão será
aprofundada em tópico a frente.
Por conseguinte, deve-se ter em vista que o Brasil funciona como um país de
transito, ou de rota de exportação da droga produzida em países da América Latina
para Europa e Estados Unidos. Neste contexto é que se insere a atuação das mulas
como meio de transporte de droga para o exterior. Por outro lado, os casos de
mulheres que levam drogas para o interior do presídio representam riscos
equivalentes, e em certa medida, até maiores do que àquelas que levam para o
exterior. A prisão que funciona como local de trabalho, provavelmente se tornará o seu
confinamento (Pancieri, 2014).
Neste sentido, o “risco negocial” das mulas que vão para o exterior é de uma
certa forma menor que o risco daquelas que entram no cárcere. Isto porque o
carregamento é pulverizado em pequenos lotes, a fim de que as “mulas internacionais”
corram menos riscos de flagrantes, e que a droga não se perca de uma só vez.
Assim, é possível dizer que a relação existente entre as mulas e o tráfico de
drogas é meramente circunstancial, pois as mulheres que se dispõem a transportar
drogas para o exterior são utilizadas tão somente como instrumento de transporte. A
esmagadora maioria das mulheres não tem ou nunca tiveram qualquer relação direta
com o tráfico de drogas. Neste sentido, Angarita (2007), afirma que mula é quem
realizada um trabalho de transporte de drogas, mas se diferencia dos demais
distribuidores e atores do tráfico por não desempenhar papéis empresarias além da
função de transporte que lhes é assegurada.
A utilização das partes íntimas para ocultar a droga é uma das formas mais
utilizadas pelas mulas no transporte de substancias, sobretudo, a nível nacional para
entrar nos cárceres. A despeito do tráfico internacional, uma das formas mais
utilizadas é a ingestão da droga, que se dá através do ato de engolir cápsulas de
cocaína, em quantidade variável, dependendo do biótipo da mulher. Deve-se ressaltar
o fato de que as mulas não participam o processo de feitura das capsulas, apenas se
inserindo no momento em que são chamadas para engolir a droga. Este é mais um
fator que indica ausência de qualquer tipo de vinculação da mula com a estrutura do
tráfico de drogas em si: as mulas recebem as capsulas já elaboradas por outrem, sem
sequer conhecê-lo na maioria dos casos. Ou seja, as mulas são sempre meras
intermediárias, meros instrumentos de transporte da droga, e não podem ser
comparadas nem mesmo aos “aviões” do tráfico, pois não participam da divisão de
tarefas e nem mesmo intentam em algum momento vender a droga propriamente
(Angarita, 2007).
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Ademais, há ainda casos de mulheres que se submetem a cirurgias para inserir
cocaína nos seios ou sob a pele do corpo. Uma reportagem feita em 2006 apresentou
casos de jovens mulheres que se submetiam a tais cirurgias em troca de cerca de
quinze mil dólares1. Segundo a matéria, elas são contratas para se submeterem a
operações incisivas, principalmente nas coxas e nos seios, nas quais se inserem
grandes quantidades da “cavaleiro negro”, a mais pura das cocaínas. As intervenções
cirúrgicas são feitas em clínicas clandestinas na Colômbia e na Bolívia. “Os aliciadores
do tráfico ganham R$ 900 para cada mulher recrutada”, conta Souza. Segundo ele,
esses aliciadores procuram shopping centers, filas de emprego e até portas de
hospitais para, com pranchetas em punho, colher as primeiras informações sobre suas
presas. Nesta operação, eles procuram identificar mulheres bonitas que sonhem
conhecer o exterior, mas sem dinheiro suficiente para a viagem, ou mães solteiras
com filhos doentes e, ponto comum, sem recursos para resolver o problema. “Essas
são as mulheres mais fáceis de serem convencidas”, garante.
Deste modo, é a saúde da mula que está altamente em risco. Diversos
estudos demonstram que o transporte de cápsulas contendo cocaína no interior do
organismo pode trazer uma série de problemas médicos, sobretudo se houver o
rompimento da cápsula. As consequências mais comuns são a intoxicação por
cocaína, com uma mortalidade que oscila entre 56 a 68% devido, especialmente, ao
atraso no diagnóstico (Buglione, 2012). Buglione afirma que as mulas geralmente
possuem pouca informação e praticamente nenhum contato com quem as contratou, e
por isso defende que a atividade da mula constitui uma forma de exploração.
Segundo a autora, se colocarmos o foco da atenção no risco de saúde que
pressupõe a prática de transportar drogas no interior do organismo, provavelmente
nos depararemos com pessoas que, ao momento de consentir na realização de tal
atividade, estão incorrendo em uma situação de extrema vulnerabilidade. Frente a isto,
pode-se dizer que a mula não representara a figura de um traficante, mas sim de
vítima de exploração. A figura da mulher mula se revela não como uma autora de um
delito, mas sim como uma vítima de um delito mais grave, que segundo a autora seria
de exploração laboral (Buglione, 2012).
Em geral a mulher nesta condição não possui maiores responsabilidades
dentro das redes do tráfico, seja porque dispõe de pouca informação, ou, ainda,
devido ao fato de que em muitas ocasiões é enganada para realizar este trabalho.
Como dito acima, apesar das conotações negativas do termo, a palavra mula carrega
extrema carga simbólica. A analogia da mulher que desempenha tal atividade com o
1

Disponível em http://www.terra.com.br/istoe/1904/brasil/1904_vida_de_mulher.htm. Acesso
em 04/08/17.
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animal de carga revela justamente a natureza da atividade que realizam as mulas,
como também as qualidades que exigem tal tipo de trabalho para dar conta da posição
subordinada que se encontram tais mulheres dentro da configuração das operações
do tráfico de drogas.
Angarita (2007) enaltece que as mulas representam o grupo mais numeroso e
visível de mulheres presas do Centro de Reabilitação Social Feminino de Quito
(Equador), onde realizou sua pesquisa, representado 27,5% da população carcerária
total e 40% das acusadas por delitos relacionados a drogas. A autora diz que há uma
imagem das mulas como vítimas, tanto da rede do tráfico, como do sistema de justiça,
pois são mulheres que carecem de recursos para garantir um julgamento justo. Além
disto, geralmente são ameaçadas de antemão para não revelar informações sobre
quem forneceu as drogas.
A autora também chama atenção para o fato de que a maioria das mulheres
detidas por crimes relacionados a drogas possuem baixa escolaridade. Além disso, a
maioria das mulheres realizava atividades domésticas, informais e ilegais, antes do
momento da detenção. Tal preponderância indica uma situação de domesticidade, o
que corrobora com a assertiva de que uma das vantagens do tráfico é possibilitar a
mulher seguir desempenhando as tarefas do lar. Em um contexto em que as mulheres
veem suas possibilidades severamente limitadas, não é de se estranhar que o tráfico
se apresente como uma opção muito atrativa, pois possibilita o desempenho das
tarefas produtivas e reprodutivas.
Circunstâncias muito similares de exclusão social também são percebidas nas
mulas presas no México. Giacomello (2013) endossa o mesmo perfil socioeconômico
feminino: são mulheres que provém de um contexto de exclusão social, violência, falta
de educação e de recursos econômicos, além do fato de que em geral são mães
solteiras. Neste país, a maioria das presas por tráfico também são mulas, sobretudo
aquelas que entram no sistema penitenciário com a droga.
No Rio de Janeiro pode-se perceber mais do mesmo. É o desemprego que
atrai muitas mulheres para desempenhar o trabalho de mula, como foi analisado na
pesquisa de Henriques (2009) a partir da análise de sentenças das mulheres presas
na qualidade de mula. Percebe-se que as acusadas estudadas pelo pesquisador
estavam prestando um serviço para pessoas que desconheciam. Ficou claro que as
rés não faziam parte e nem eram membras da estrutura do tráfico de drogas. Há,
portanto, uma frágil conexão com a ilegalidade, e uma vulnerabilidade muito específica
das mulheres mulas que é determinada por sua condição de gênero, pois além
entrarem na mira da criminalização da pobreza, são em grande parte mulheres jovens
e mães solteiras, o que enaltece o fenômeno da feminização da pobreza.
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Como foi dito, percebe-se a existência de fenômenos comuns em toda América
Latina, e por isso trabalhamos metodologicamente com autoras de outros países, que
endossam os mesmos perfis sócio econômicos das mulheres que entram no tráfico de
drogas de maneira subalterna. Além disso, há todo um contexto político comum, que
provocou reflexos sociais muito similares ao longo do continente. Na pesquisa
etnográfica realizada por Torres Angarita restou claro na resposta das entrevistadas a
vulnerabilidade sofrida por elas. Ao afirmarem que a maioria dentro do presídio é
mula, as detidas se autodenominaram como “gente utilizada”, ou seja, gente
completamente descartável. Segundo elas, os verdadeiros donos do tráfico não
estariam ali dentro, estando apenas quem é insignificante para a rede e facilmente
substituível. As mulas constituem, portanto, o último escalão nas dinâmicas do tráfico,
além de serem prescindíveis para o negócio. Deve-se destacar ainda que o grupo de
pessoas que ingere capsulas é ainda mais vulnerável. Muitas mulheres mulas aceitam
realizar o trabalho sem nem haver estabelecido qualquer contato prévio com
atividades ilegais. Tais elementos acentuam a imagem da mula como vítimas, ao
contrário de reais criminosas.
É neste sentido que Angarita (2007) afirma adotar a imagem da mulher mula
como um ícone e um símbolo, e enfatizar a vulnerabilidade destas mulheres permite
denunciar as injustiças que vivem no cárcere. Não só as detidas entrevistadas pela
pesquisadora, como também os agentes penitenciários entrevistados concordaram
que a mulher mula não deveria estar presa, porque são percebidas como vítimas do
sistema. Na realidade, eles endossaram que tais mulheres devem ser reinseridas em
suas vidas sociais e familiares. Isto indica que as mulheres “mulas” são pessoas que
estavam buscando simplesmente um meio de sobrevivência econômica, através dos
meios disponíveis, sob uma ótica de criminalização da pobreza. Assim, a explicação
econômica articulada a uma compreensão da situação feminina determinada
especialmente por sua condição de gênero não só tem uma conotação real em suas
experiências, como também uma conotação simbólica no interior do cárcere.
A motivação econômica está intimamente ligada a condição de gênero das
mulheres, vez que são responsáveis pelo sustendo do lar e entram no tráfico
justamente para cumprir os papéis que lhes são determinados socialmente, como um
“dever ser” feminino, estritamente relacionado ao exercício da maternidade.
Ademais, deve-se destacar o fato da mulher mula não possuir quase nenhum
envolvimento com a quantidade da droga que irá carregar, tão pouco com o método
ou a rota. Na investigação de Fleetwood (2011), constatou-se que o “investidor” da
mula não permite que a mesma tenha consciência da quantidade e nem de que droga
propriamente a mesma terá que transportar. Como resultado disto, a maioria das
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mulas entrevistadas pela autora alegaram terem sido presas com uma quantidade da
droga diferente do que concordaram carregar. Isto se deve, sobretudo, ao proveito
financeiro que se pode obter quando a mula não tem consciência da quantidade que
carrega, vez que, na maioria dos casos, são pagas por quilo.
Além disso, os “investidores” ainda afirmam que quando as mulas acreditam
que estão transportando quantidades menores, sua confiança permanece mais
estável, o que gera menos risco de flagrante e da droga ser apreendida (Fleetwood,
2011). Se comparadas aos grandes traficantes presos, que efetivamente realizam o
tráfico internacional plenamente conscientes da quantidade e do método de transporte
e obtém um lucro imensamente maior, às mulas são cominadas penas ainda mais
altas. Assim, as pessoas que atuam de forma mais marginal e vulnerável são as que
receberam as penas mais duras.
O critério da quantidade da droga transportada é um indicador muito frágil para
sugerir a prática do delito de tráfico, e, consequentemente, acaba gerando uma
arbitrariedade nas sentenças das mulheres mulas. A lógica do sistema de justiça
criminal do modelo neoliberal é punir os pobres, e a mulher mula dentro desta lógica é
afetada de forma grotesca, através de uma total desproporcionalidade das penas.
Neste sentido, algumas pesquisas concluíram que as mulheres mulas representam o
estrato mais marginal e vulnerável das partes do mundo, e a aplicação de penas
severas só agrava e reforça a exclusão social através do sistema de justiça criminal
(Fleetwood, 2011; Angarita, 2007; Giacomello, 2013).
A partir desses dados verifica-se a importância da identidade de gênero na
facilitação da sua entrada no tráfico, pois as vezes o delito se apresenta como uma
das únicas possibilidades de inclusão social. Assim, as mulheres estariam
obedecendo duplamente à ordem social que lhes impõe papéis específicos de acordo
com sua condição de gênero e de classe. A impossibilidade de cumprir tais papéis
seria até certa medida a própria motivação do delito e sua justificativa. Em razão disso
é que se pode falar em uma vulnerabilidade socioeconômica das mulheres que
ingressam no tráfico na qualidade de mulas, permitindo escapar de visões moralistas e
conectar a experiência delitiva das mulheres mulas com fatores estruturais, o que
possui grande peso político. Além da vulnerabilidade socioeconômica, também devese ter em vista a condição de gênero da mulher na análise do fenômeno, pelos papéis
de mãe e cuidadora do lar (Pancieri, 2017).
Para Lagarde (2003), deve-se atentar ainda para a discriminação de gênero e
sua manifestação na pobreza e no limitado poder econômico das mulheres mulas, o
que afeta negativamente o enfrentamento da mulher ao sistema de justiça. Isto
porque, em geral, é comum que as mulas quando detidas assumam toda a culpa,

6

81

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

sobretudo porque são pessoas descartáveis por quem as contratou, além de que os
acusar pode agravar ainda mais a sua situação. Quem as contrata adverte que se os
delatar seus familiares poderão sofrer consequências, em especial seus filhos, o que
acaba tendo um peso ainda maiores para quem é mãe. Na realidade, são as relações
sociais, as funções, as atividades, as formas de comportamento, as crenças e as
normas que regem a vida das mulheres mulas que marcam e explicam os delitos que
cometem a partir dos quais elas mesmo são vítimas.
Em sua pesquisa na Argentina, Lagarde percebeu que muitas vezes as
mulheres que violam a lei o fazem ao aderir e apelar a sua própria condição de
gênero. A vulnerabilidade de gênero se expressa pelos fatores que consubstanciam a
inserção da mulher no tráfico, pois como dito, precisa dar conta, e muitas vezes
sozinha, dos papéis produtivos e reprodutivos. O caráter da domesticidade é o que
marca a opção da mulher (ou justamente a sua falta de opção) na rede do tráfico.
Além disso, a sua inserção subalterna, na posição mais marginalizada, como é o caso
da mula, também salienta a vulnerabilidade específica de gênero.
Destarte, a seletividade penal é entendida como a característica inerente à
atuação do poder punitivo estatal, ou seja, sua própria lógica de funcionamento, de
maneira a cooptar os mais vulneráveis e estereotipados, como é o caso da mulher
mula. Sua estigmatização, sob uma análise conceitual de classes sociais é evidente,
vez que sua inserção na rede do tráfico se dá como uma das únicas opções de
sobrevivência financeira. Enquanto a vulnerabilidade de gênero está relacionada a
fatores domésticos de divisão sexual do trabalho, a seletividade se vincula a
criminalização da pobreza, e a extrema fragilidade socioeconômica experimentadas
pelas mulheres, bem como ao fato de que o sistema prende e pune unicamente quem
está nos baixos escalões do tráfico, como é o caso da mula.
É certo que na América Latina enfrentamos um novo panorama em relação a
criminalidade feminina, em que predominam os delitos relacionados as drogas, no
lugar de delitos que tradicionalmente eram considerados femininos, como por exemplo
o infanticídio e abordo. Seria razoável suspeitar que as dinâmicas do narcotráfico, em
contraposição aos delitos tipicamente entendidos como femininos, exigiriam das
mulheres formas distintas de imersão no mundo criminal, demandando novas atitudes
e novas maneiras de agir no mundo. Entretanto, apesar da mudança radical que
sofreu o perfil delitivo das mulheres, pode-se dizer que elas ainda os praticam desde
uma perspectiva de domesticidade, entendida não só como o espaço físico do lar,
como também como uma condição de identidade que define as mulheres como seres
que se sacrificam pelos outros, e se circunscrevem ao campo privado (Angarita,
2007).
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Neste sentido, Fleetwood (2014) diz que a presença da mulher no mercado das
drogas geralmente é analisada a partir de uma lógica binária de representação, e da
construção de valores que tornam o homem visível e a mulher invisível. A participação
da mulher é então vista como algo não intencionado e passivo. No entanto, a autora
afirma que ao avançar de sua pesquisa sobre a participação da mulher na qualidade
de mula, percebeu que a perspectiva dualista de gênero é, na realidade, reforçada.
No Rio de Janeiro, por exemplo, o transporte das drogas para a unidades
prisionais através de mulas parece ser uma atividade predominantemente feminina,
em torno de 99% do total de presas (Chernicharo, 2014).
Em São Paulo, por sua vez, constatou-se que muitas mulheres estão sendo
presas ao ingressas no cárcere para levar drogas para os seus companheiros.
Durante a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP (2011) nas
penitenciárias paulistas, todas as mulheres foram presas nesta situação. Ademais,
salientou-se que as mulheres foram presas como traficantes e que apenas os agentes
envolvidos no flagrante testemunharam no caso2.
Além disso, o Núcleo também chamou atenção para o percentual maior de
mulheres presas em flagrante por tráfico de drogas do que homens em São Paulo.
Enquanto 35, 20% são presas em flagrante pelo delito, no caso masculino o número
cai para 21,64% (NEVUSP, 2011). Fato é que mais mulheres estão sendo presas por
esta atividade, e, geralmente, suas penas são bem elevadas, já que são pegas
diretamente com a droga, razão pela qual o judiciário praticamente deduz que a
pessoa está envolvida no tráfico de drogas, dentro de uma racionalidade que não leva
em consideração as circunstancias reais que corroboram para a mulher mula estar em
tal situação.
É notória a carga que as identidades tradicionais de gênero ainda têm sob a
mulher, inclusive no campo da transgressão. Carga esta que se torna ainda mais
simbólica na figura da mulher mula, haja vista suas operações de extrema
vulnerabilidade, bem como o fato de serem completamente descartáveis. Portanto,
pode-se dizer que as mulheres na qualidade de mulas não rompem com as
identidades tradicionais de gênero, ao contrário, através de suas experiências os
estigmas típicos do gênero são reforçados. As representações e as relações de
gênero da sociedade em geral se reproduzem na experiência das mulheres mulas,
devido a sua atitude extremamente passiva, submissa e subalterna.

2

Disponível em: http://www.nevusp.org/downloads/down254.pdf. Acesso em 08/08/17.
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2. Seriam as “mulas” traficantes de drogas?
Levando-se em conta a vulnerabilidade socioeconômica da mulher mula, além de
sua condição de subjugação dentro do tráfico, deve-se pensar na adoção de políticas
públicas, bem como, de uma política criminal que as diferencie das outras categorias
de traficantes. Tendo em vista que a mulher mula serve, tão somente, de mero
instrumento de transporte, ou ainda, “correio da droga”, não parece razoável que elas
possuam o mesmo tratamento legal, ao estarem sujeitas a pena prevista pelo artigo 33
da Lei 11.343/06.
Diante do exposto, seja por serem absolutamente descartáveis na estrutura do
tráfico, seja porque servem meramente como meios de transporte, sem possuir o
necessário ânimo de comercializar a droga, questiona-se até se as mulas devem
efetivamente responder pelo crime de tráfico, que alcança condutas muito mais
graves.
Em grande parte dos casos não é possível verificar ligações diretas das mulas
com o tráfico de drogas, visto que são indivíduos utilizados como meras ferramentas
de transporte de droga para dentro do cárcere ou para outros países, sem possuir a
obrigatória condição da “mercancia”, elemento necessário para configurar o crime de
tráfico. O desígnio mercantil é pressuposto para tornar possível a imputação do artigo
33 da Lei 11.343/06. Do contrário, não havendo esta comprovação, ou havendo
dúvida quanto a finalidade do comércio, não se pode configurar o crime em questão
(Carvalho, 2013).
O que ocorre no caso das mulas é que elas, por si, não possuem o desígnio
mercantil, até porque na maioria dos casos não se sabe qual será o destino da droga,
tão pouco a quantidade que carregam, nem a sua proveniência. Quem possui o real
animo de comercializar são seus contratantes, ou seja, os donos do tráfico, e quem de
fato obtém o lucro através da atividade. Muito forçosamente o que se pode dizer é que
as mulas servem ao animo de vender dos outros, ou seja, daqueles que são seus
“investidores”. E sendo assim, não se pode deslocar o dolo daqueles para a mula. Não
é possível ampliar o dolo de comercializar que os verdadeiros traficantes possuem
para a mula.
O STF já se posicionou no sentido de que a atuação das “mulas” não significa,
necessariamente, que integrem organização criminosa, sendo meros transportadoras,
o que não representaria adesão à estrutura do tráfico3. No entanto, é preciso ir além
Informativo nº. 766/STF - Tráfico de entorpecentes: “mulas” e agentes de organização
criminosa A 1ª Turma concedeu “habeas corpus” de ofício impetrado em favor de condenados
pela prática de tráfico internacional de entorpecentes. A defesa pleiteava a aplicação da causa
especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. A Turma considerou que a atuação
dos pacientes na condição de “mulas” não significaria, necessariamente, que integrassem
3
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de tal entendimento: considerar que a mula não integra organização criminosa é
evidente, pois, como já foi dito exaustivamente, inúmeras pesquisas indicam que não
possuem vínculos com que as contrata, sendo certo que na maior parte dos casos as
mulas dispõem de pouquíssima informação a respeito do trabalho que devem
desempenhar. Exatamente por isto faz-se extremamente necessário refletir se é
coerente, ou ainda, possível técnica e dogmaticamente considerar a mula como
traficante de drogas.
É necessário aprofundar o debate sobre a incoerência de se criminalizar a
mulher mula nessas condições como traficante, vez que seu dolo não está
comprovado. Deste modo, uma legislação que diferencie com critérios realistas e
justos a figura da mula, considerando que esta não ocupa posições de alto comando
no tráfico, é um dos passos fundamentais para reformar o sistema penitenciário e
diminuir o encarceramento em massa.
Ademais, empreender uma diferenciação nas figuras dos traficantes na lei
penal, excluindo a mulher mula de seu conceito, significa avançar no combate a
opressões vivenciadas especificamente pela mulher. Significa, portanto, inserir o viés
de gênero na formulação de políticas públicas.
É notável que a grande maioria das mulheres estão presas como consequência
direta ou indireta de uma discriminação multifacetada e da privação de suas
necessidades básicas, frequentemente vivenciadas por conta de outros – sejam eles
seus companheiros, sua família, ou sua comunidade. Daí a necessidade de formular
políticas que considerem este fator. Operando-se dentro de um viés sancionador, esta
é uma medida que pode efetivamente reverter as altas taxas de encarceramento
feminino. Tendo em vista a motivação primordialmente econômica da maioria dos
crimes cometidos pelas mulheres mulas, e ainda a predominante função que ocupam
dentro do seio familiar, como cuidadora do lar e provedora, faz-se extremamente
importante a sua reinserção social. É fundamental que sejam conferidas possibilidades
para mulher não ficar presa e retornar a família, evitando-se assim o custo de mais
vidas humanas.
Medidas alternativas de comutação de pena, determinação de regime mais
benéfico para o seu cumprimento, diferenciação entre pequenos, médios, e grandes
traficantes, além da própria redução da pena são deveres que se impõe. Somente
assim o sistema penal brasileiro pode ser um pouco menos seletivo e desproporcional.

organização criminosa. No caso, eles seriam meros transportadores, o que não representaria
adesão
à
estrutura
de
organização
criminosa.
Disponível
em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Tráfico . Acesso em
08/08/17.
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Como exemplo de uma política criminal que leve em consideração tais
questões de gênero, tem-se o caso da Costa Rica, que em 2014 alterou o tipo penal
do tráfico de drogas, disposto no artigo 77 da Lei de Drogas do país.
Tal como ocorre no Brasil, a legislação costa-riquenha não fazia nenhuma
diferenciação entre homens e mulheres que, na qualidade de mula, introduziam
consigo drogas ao cárcere. Em todo e qualquer caso a pena cominada era de oito a
vinte anos. A reforma reduz a pena mínima de prisão para três anos, tão somente para
as mulheres mulas que entrarem no cárcere carregando droga no próprio corpo, em
razão de sua condição de vulnerabilidade econômica, e por serem chefes do lar, em
que subsistam pessoas que dependem delas financeiramente.
A reforma em questão expressa uma real preocupação do país em fazer uma
leitura da criminalização feminina que leve em conta as diferenças associadas ao
gênero no cometimento do crime na qualidade de mulher mula. Isto porque a maioria
das mulheres que cometem o delito nesta condição respondem a relações de poder, e
a necessidades derivadas da exclusão social e da pobreza, muitas vezes sendo as
únicas responsáveis pelo sustento do lar.

Em geral são pegas com pequenas

quantidades de droga, bem como são rés primárias, como ressalta a Defensoría de los
Habitantes de la República de Costa Rica. Segundo a instituição, as mulheres mulas
correspondem a 23% da população total que se encontra presa no país. Neste
sentido, pode-se dizer que a reforma observa o sistema patriarcal de dominação em
que vivem as mulheres mulas, já que são controladas e subordinadas aos homens
que efetivamente controlam o tráfico, situação esta que é ainda mais agravada por um
cenário de pobreza.
Ademais, as mulheres beneficiadas pela reforma poderão ter, além da pena
reduzida, liberdade assistida, liberdade restringida através de dispositivos eletrônicos,
e ainda, porém cumprir a pena em prisão domiciliar. A transformação deve ser louvada
pois de fato incorpora uma perspectiva de gênero à lei, e responde de maneira
específica a um fenômeno que afeta o país4.
Até agora os resultados são bem positivos, permitindo a liberdade de mulheres
que estavam encarceradas por razões claramente vinculadas a sua condição de
vulnerabilidade. Como se disse, é de extrema urgência implementar critérios de
diferenciação entre os variados níveis de participação no tráfico, e, além disso, pensar
em medidas descriminalizadoras ou alternativas à pena para as mulheres mulas.

4Disponível

em: http://www.portalfio.org/inicio/noticias/item/12882-costa-rica-reforma-de-leyquereconoce-las-condiciones-vulnerables-de-las-mujeres-que-ingresan-droga-a-lasc%C3%A1rceles.html . Acesso em 08/08/17.
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Deve-se inserir na lei uma perspectiva de gênero que leve em conta a
feminização da pobreza e o fato da mulher se colocar em tal posição como uma
atitude que expressa sua vulnerabilidade e fragilidade econômica. A mudança
legislativa trazida pela experiência da Costa Rica se mostra razoavelmente efetiva no
tocante ao respeito às questões de gênero essencialmente e a vulnerabilidade
feminina.
Dentro de uma perspectiva sancionadora, retirar a mulher do cárcere através
do cumprimento da pena em domicilio, ou do monitoramento eletrônico é um avanço,
mas se pode parar por aí. Frente a devastadora e violenta política de drogas
proibicionista e seus altos custos humanos, o problema só poderá ser resolvido
quando o comércio e a venda de todas as drogas forem completamente legalizados.

3. Uma trincheira aberta: o corpo feminino como objeto de drogas e o caso de Iara
Iara5, 33 anos, foi presa ao entrar com maconha e cocaína no presídio em que
seu companheiro cumpria pena. Condenada por tráfico de drogas, sua pena foi de 10
anos e 5 meses. No dia em que a entrevistamos, passava do regime semiaberto para
o regime aberto, depois de “pagar” seis anos de cadeia. Segundo ela, sua participação
no tráfico se resume a este evento, e nunca antes havia se relacionado com nenhum
tipo de droga, nem como usuária nem como traficante.
Ela faz parte do extenso número de mulheres que adentram na atividade do
tráfico como “mulas” e explica que fez o transporte da droga inserindo pequenos
pacotes em sua vagina. Embora a frequência no presídio Bangu V se desse por conta
de seu companheiro, Iara afirmou que ele nada sabia sobre esta ocasião. A ideia de
levar droga para o presídio surgiu como a oportunidade de sanar uma dívida que a
atormentava: cestas básicas referentes a um antigo processo sobre o qual não quis
detalhar.
Segundo ela, sua posição de visitante no presídio favorecia a atividade e
admite que jamais achou que seria pega, pois, além do bom relacionamento com as
pessoas do presídio, poucas vezes havia sido revistada para além do detector de
metais e da revista por toque. E mesmo se fosse obrigada a tirar a roupa, como disse
já ter acontecido com outras mulheres que visitavam a família, como a droga se
encontrava na vagina, não imaginava ser descoberta pelos policiais.
No entanto, no dia em questão, Iara foi chamada a sentar-se no que
5

A entrevista foi concedida em janeiro de 2014 à pesquisadora Luciana Chernicharo para
utilização em
sua dissertação de mestrado e pode ser acessada em:
file:///Users/lucianapeluziochernicharo/Downloads/Sobre_Mulheres_e_Prisoes_Seletividade_de
.pdf
O nome da entrevistada foi modificado.
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denominou de “banquinho”, um detector de metais, o que a faz crer que a
desconfiança era de que ela estivesse portando algum material metálico e não
propriamente droga. Ela diz não saber se ficou nervosa ou se alguém a entregou, já
que o banquinho não identificou a presença da substância ilícita, mas ainda assim, a
mandaram tirar a roupa e agachar, momento em que os papelotes caíram no chão.
Mulheres como Iara, concentram em seus corpos as tangentes do tráfico em
sua dimensão capilar, a prisão como lugar primeiro de trabalho, depois de reclusão, e
o uso da vagina como cavidade de ocultamento da droga as converte em um meio de
transporte humano. Desta forma, representam uma das mais emblemáticas figuras e
também mais invisíveis da pluralidade de pessoas que formam o mosaico do
microtráfico (Giacomello, 2013b).
O uso de uma cavidade, que, sobretudo no caso destas mulheres, é marcada
pelo abuso desde a infância, expressa que este lugar tem sido sempre ultrajado, “uma
trincheira aberta, objeto de todos”. O órgão sexual da mulher é foco de muitos tabus,
mas, ao mesmo tempo, zona franca, zona pública, o símbolo do corpo feminino como
um objeto social, cultural, um recipiente para a propriedade de outras pessoas. É a
estilização do corpo da mulher que leva sua condição de gênero ao extremo. Ao entrar
em uma prisão masculina carregando drogas, estas mulheres: i) penetram num mundo
de homens; ii) operam como empregadas de redes com lideranças masculinas; iii) são
pagas por sua função de objeto-recipiente e não pelo valor da substância que
transportam (Giacomello, 2013b).
Assim, este processo não representa apenas a utilização da sua biologia, mas,
principalmente, da sua representação social como mulher, dada a natureza do
trabalho e as qualidades necessárias para o exercício de tal atividade. Os processos
de formação e representação de identidade “não estão isentos de conflitos e
negociações, pois ser ‘mula’ exige das mulheres não só uma atitude passiva, mas
também uma posição estratégica” (Angarita, 2007).
Desta forma, a inserção da mulher no tráfico por meio desta atividade leva em
conta a construção social de sua identidade. Atributos de “vulnerabilidade”,
determinados pelo seu gênero, classe, idade, nacionalidade, etnia, etc., não só são
necessários como fundamentais para que exerçam esta função. Isto significa que a
mulher, pelo fato de ser mulher (ou pela construção de gênero socialmente atribuído a
ela), se encaixa no papel de mula, pois possui as características que possibilitam o
exercício deste papel.
Se, de um lado, a crença de que a mulher seria “menos inclinada” para a
realização de atividades criminosas fornece uma qualidade de maior “invisibilidade”
diante de agentes e policiais (embora a maior incursão de mulheres no tráfico tenha
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diminuído a existência deste fator como afirmam alguns autores), de outro, a sua
própria situação de vulnerabilidade, tanto de gênero quanto econômica, possibilita
que, quando presas, não sejam capazes de entregar de maneira eficiente aqueles que
as contrataram (Fleetwood, 2004).
Como uma perspectiva laboral, esta atividade representa, muitas vezes, a
segurança em termos monetários para muitas famílias. Segundo Giacomello (2013b),
não é raro encontrar histórias de mulheres que recebiam um salario fixo para este tipo
de trabalho. Segundo a autora, diversas das presas em cadeias do Distrito Federal, no
México, recebiam dois mil pesos semanais para, quatro vezes por semana (o total de
visitas permitidas), fazer o transporte de drogas. O mais interessante é que estas
mulheres, geralmente, são as únicas selecionadas pelo sistema penal, e mesmo em
casos como este, em que existe uma certa organização para que o tráfico aconteça,
os níveis hierarquicamente superiores, como as pessoas que fazem os pagamentos a
estas mulheres, jamais são investigados e presos, o que demonstra, mais uma vez,
que o tráfico de drogas serve como controle da pobreza (e neste caso, da pobreza
feminina) e não para a proteção da saúde pública, como o discurso jurídico insiste em
sustentar.
Como Iara, para grande parte das mulheres mulas, o risco da prisão, associado
ao imaginário coletivo como um reflexo ou consequência da prática de um delito, não
subsiste em suas histórias, que normalizam o espaço carcerário como fonte de
trabalho e pela crença de que nunca serão pegas. Desta forma, a prisão não parece
funcionar como um dissuasivo nem mesmo quando conhecida tão de perto, mas, ao
contrário, nos discursos destas mulheres, aparece: i) como lugar de trabalho; ii) como
lugar de convivência (com desconhecidos, familiares, novas amizades, clientes, etc) e
inclusive de afetos; e iii) como lugar de ajustes permanentes e flexíveis entre o mundo
externo e interno, mediado pelas autoridades. O cárcere, portanto, não parece ser
percebido a priori como lugar de “castigo”, ou “reinserção”, ainda que estes sejam,
respectivamente, seu fim último e sua justificativa oficial (Giacomello, 2013b).
No Rio de Janeiro, o transporte de drogas para as unidades prisionais cresce a
cada ano. Em 2008, 69 pessoas foram pegas entrando com droga. Em 2013, este
número sobe para 254 (Chernicharo, 2014). Apesar do número apresentar este
crescimento, não é possível afirmar, sem uma prévia investigação empírica, que esta
atividade tenha, de fato, crescido, pois talvez este aumento tenha sido decorrente dos
novos métodos de vigilância e revista dos presídios. No entanto, o fato a se observar é
que mais mulheres estão sendo presas por esta atividade e, em geral, suas penas são
bastante altas, pois elas são pegas diretamente com a droga, razão pela qual o
Judiciário não apresenta dúvidas (dentro desta racionalidade que não leva em conta
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os dados reais) de que a pessoa esteja envolvida no tráfico de drogas, mesmo que o
contato com este mundo tenha se dado em uma única e exclusiva vez, como é o caso
de Iara.
Quando a perguntamos sobre como conseguiu a droga para entrar no presídio,
ela pediu para mudarmos de assunto e disse apenas que “arranjou perto de casa”.
Não podemos tirar conclusões detalhadas deste episódio, mas imaginamos que o
medo, a incapacidade de lidar com eventuais ameaças e a profunda posição de
vulnerabilidade façam com que o silêncio se torne mais benéfico.

Remuneração e vulnerabilidade socioeconômica
Iara não recebeu a remuneração combinada ao levar a droga, pois foi presa
assim que chegou ao presídio. Ela diz não se lembrar o quanto cobrou para a
atividade, mas que era o necessário para cuidar da dívida com as cestas básicas e
que ainda sobrava para as despesas do lar.
A remuneração das mulheres neste tipo de atividade constitui um dos assuntos
mais difíceis e complicados da pesquisa sobre o tema, isto porque os ganhos não
seguem padrões rígidos, dependendo do tipo e complexidade do serviço. O risco
também é considerado e varia de um local para outro. Moura (2005) salienta que em
entrevistas realizadas com presas por tráfico no Ceará, muitas mulheres observaram
que os homens ganham mais, pois são os que ocupam “cargos” maiores ou são donos
da boca.
Torres Angarita (2005) exemplifica que algumas mulheres no Equador
recebiam 50 dólares para transportar droga para Colômbia, país vizinho, em seu
próprio corpo, algo que dava aproximadamente 200 pesos convertidos para a moeda
local. A autora afirma ainda que algumas mulheres diziam que com este valor não
conseguiriam ganhar nem em um mês de trabalho, o que demonstra o grau de
vulnerabilidade econômica a que estas pessoas estão submetidas.
Em geral, as mulheres que introduzem drogas em penitenciárias o fazem por
remunerações irrisórias e são a parte mais fraca e mal paga de uma rede de tráfico
bastante rentável. Giacomello (2013) comenta que uma mulher mula no México
relatou que ganhava algo em torno de 37 dólares para transportar droga dentro de si a
um presídio masculino. A mulher se referia à atividade como um trabalho rotineiro, que
lhe permitia tirar em horas o que demoraria semanas em seu trabalho como
empregada doméstica, além de permitir que cuidasse dos filhos.
Antes de se envolver com o tráfico, estas mulheres já estavam inseridas em
trabalhos informais ou precarizados, e como demonstra Moura (2005), no Ceará,
92,5% das mulheres, antes de ingressar no cárcere, já haviam trabalhado em alguma
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atividade remunerada. No entanto, somente 5,2% no setor formal. A atividade de
empregada doméstica prevaleceu entre as funções com 27,9%, seguida pela de
vendedora, com 17,9%, e outras funções, com 21,6% (incluindo os trabalhos de
manicure, costureira, faxineira, doceira, bordadeira).
Iara se encaixa nesta realidade e afirmou que antes de ser presa, trabalhava
como empregada doméstica na modalidade de diarista, e embora tenha confirmado
que quando conseguia “boas casas”. recebia “certinho”, o dinheiro era pouco e o
deslocamento para o trabalho muito difícil, já que ela morava numa cidade da Baixada
Fluminense e o trabalho era na Zona Sul do Rio de Janeiro. Disse ainda que, por mais
que fizesse muita faxina, jamais conseguiria pagar as cestas básicas e manter sua
casa. A vulnerabilidade socioeconômica de mulheres que adentram no tráfico na
qualidade de mula é, como destacamos acima, comprovada por inúmeras pesquisas,
as quais demonstram que a situação precária em que vivem por falta de uma
“independência” econômica é justificada pelo fato de, em geral, se tratar de uma
população muito jovem, além de serem mulheres solteiras e, em grande proporção,
mães que não contam com o apoio de seus companheiros.

4.Considerações Finais
As mulheres chamadas de “mulas” exemplificam a ambivalência no estruturado
tráfico de drogas já que, ao mesmo tempo que atuam como sujeito, também atuam
como objeto. Do mesmo modo que atuam como traficantes, também são traficadas,
além de deslocadas e delinquentes no território transnacional (Giacomello, 2013). O
corpo da mulher funciona como um verdadeiro correio da droga, sendo facilmente
descartável e prescindível. Ao utilizar seu corpo para traficar substancias ilícitas
podem ser absorvidas pelo sistema como infratoras da lei, mas, por outro lado, são
também traficadas pelas próprias organizações do tráfico.
Os sujeitos secundários do tráfico formam o setor “feminizado” da economia
ilícita, já que vivem sua condição híbrida entre sujeito e objeto, traficante e traficado,
vítima e delinquente, e estão expostos a vários riscos colaterais dispondo de menos
garantias, sendo a detenção o principal deles. A vagina é, portanto, um lugar
especifico que guarda diversas formas de uso e abuso sobre a mulher, seu corpo e
sua sexualidade, vez que serve de esconderijo da droga, bem como de diversas
formas de violações, já que muitas destas mulheres guardam consigo histórias de
abuso sexual (Giacomello, 2013).
O corpo feminino como transporte de drogas se torna uma trincheira aberta,
expressando simbolicamente, a invasão e o controle do feminino pelo outro. Seja este
outro o tráfico ou o Estado reforçando a vulnerabilidade e a desigualdade de gênero e
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colocando a mulher em um local de submissão, de violação e de opressão por
poderes que são eminentemente patriarcais. Como salientado, o tráfico reproduz
valores machistas através de uma estrutura e uma hierarquia que obedece um viés de
divisão sexual do trabalho e domesticação da mulher. O Estado, por sua vez,
representa a hegemonia masculina enquanto maioria atuante e enquanto líderes das
agências e instituições. Por meio do controle informal e formal, objetiva-se a
manutenção das desigualdades de gênero.
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Mulheres, delitos de drogas e o hiperencarceramento: reflexos da política de guerra
às drogas sobre o aprisionamento feminino no Espírito Santo
Rayane Marinho Rosa1
Humberto Ribeiro Júnior2
SUMÁRIO: 1 – Introdução 2 – Aproximações entre a criminologia feminista, negra e
decolonial: o cárcere feminino sob uma perspectiva crítica 3 – A política de guerra às drogas
sobre o aprisionamento feminino brasileiro 4 – Hiperencarceramento de mulheres por delito
de drogas: o atual panorama no estado do Espírito Santo 5 – Conclusão 6 – Referências
RESUMO: O presente trabalho objetiva investigar o crescente encarceramento feminino por
tráfico de drogas a partir da situação peculiar do Estado do Espírito Santo, que concentra a
tipificação da prática do comércio ilegal de drogas acima da média nacional em sua
população carcerária feminina. Desta forma, buscaremos analisar como a relação entre
gênero, tráfico de drogas e seletividade penal se insere na dinâmica de atuação do sistema
de justiça criminal do Espírito Santo. Para o desenvolvimento dessas críticas, em um
primeiro momento serão discutidos os marcos teóricos emancipatórios da criminologia
crítica, feminista, decolonial e negra. Em seguida, serão analisados os dados coletados a
partir dos relatórios estatístico-analíticos do sistema prisional do Estado do Espírito Santo,
emitidos por sua Secretaria de Justiça entre o período de 2013 a 2016, com a finalidade de
evidenciar como a atuação do sistema de justiça criminal, do sistema carcerário e das
políticas de controle sobre as drogas atingem as mulheres no Estado. Será debatido, dentre
outros, a extensão dessa política à elevada penalização, na qual se pune a “dupla
desviança” que envolve a transgressão penal dessas mulheres acrescida do desvio social
do papel a elas subordinado. Ao final buscaremos compreender o quanto a política de
guerra às drogas atinge de maneira diferenciada as mulheres, sobretudo negras,
contribuindo na manutenção de vulnerabilidade e exclusão dessa população.
PALAVRAS-CHAVE: encarceramento feminino – tráfico de drogas – sistema prisional.
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Passados onze anos da implementação da nova Lei de Drogas, Lei 11.343/06, lei
esta que adveio com grande destaque midiático na promessa de despenalização do crime
de uso de drogas, urge ainda hoje analisar seus reais impactos sobre a realidade do quadro
social e do sistema prisional brasileiro. A mudança para um menor controle penal sob o
usuário de drogas, que poderia até supor uma menor rigidez no controle penal sobre as
drogas e redução da população carcerária, sobreveio, ao contrário, com maior impacto no
que tange ao comércio de entorpecentes, refletindo inevitavelmente nos números de
encarcerados no país.
A realidade é severa. Considerando os tipos penais, os crimes relacionados a Lei de
Drogas, que em 2005 correspondiam a 9% do total de pessoas presas em todo o Brasil,
hoje respondem a 28% dessa total, de acordo com os últimos dados disponíveis (INFOPEN,
2014, p. 33). Quando observado o cárcere feminino, essa parcela é exponencialmente
maior, aumentando de 49% em 2005, antes da nova Lei de Drogas, para representar 64%
delas em 2014 (INFOPEN, 2014, p. 40).
Sabe-se que os dados mais recentes quanto à população penitenciária em nível
nacional data de dezembro de 2014, quando o Departamento Penitenciário Nacional
elaborou seu último relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
(Infopen). Antes realizado periodicamente, após este período não mais ocorreu a
sistematização

dos

dados

agregados

segundo

informações

de

gestores

dos

estabelecimentos prisionais de todo o país. À vista disso, objetiva-se no presente trabalho
traçar o mapa do encarceramento feminino capixaba, salientando, sobretudo, sua relação
com a atual política de guerra às drogas, política esta funcional na manutenção de
vulnerabilidade e exclusão dessa população especialmente de mulheres negras, jovens e
pobres.
Isso porque a política de guerra às drogas, que na realidade deve ser compreendida
em sua face oculta como uma verdadeira guerra às pessoas, se demonstra o carro-chefe
desse controle racial/social existente até os dias de hoje.
Dessa forma, através de um recorte no objeto, a indagação central da pesquisa é:
qual é o panorama do encarceramento feminino quanto aos crimes de drogas no estado do
Espírito Santo?
A partir da análise dos relatórios estatístico-analíticos do sistema prisional do Estado
do Espírito Santo, emitidos por sua Secretaria de Justiça entre o período de 2013 a 2016,
visa-se evidenciar a atuação do sistema de justiça criminal, do sistema carcerário e das
políticas de controle sobre as drogas que atingem as mulheres no Estado.
Assim, antes de adentrar a exposição e análise dos dados colhidos, cumpre revisitar
as visões criminológicas que oferecem um subsídio teórico imprescindível para o
entendimento do objeto do presente trabalho. Dessa forma, busca-se num primeiro
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momento

demonstrar

a

necessidade

de uma

intersecção entre

os paradigmas

criminológicos crítico, feminista, negro e decolonial. Na segunda seção, apresenta-se a
realidade do aprisionamento feminino na América Latina, em especial no Brasil, abordando
as especificidades que precisam ser trazidas à baila com o devido recorte de gênero, classe,
raça e localização geográfica na política criminal de drogas. Por fim, com todo esse suporte,
cumpre verificar os documentos e dados oficiais a fim de se evidenciar o atual panorama do
encarceramento feminino no estado do Espírito Santo no que tange aos crimes de drogas.

2. APROXIMAÇÕES ENTRE A CRIMINOLOGIA FEMINISTA, NEGRA E
DECOLONIAL: O CÁRCERE FEMININO SOB UMA PERSPECTIVA
CRÍTICA
Objetivando a discussão acerca do encarceramento feminino no cenário brasileiro e
capixaba, adota-se para o presente trabalho os marcos teóricos emancipatórios da
criminologia crítica feminista, negra e decolonial, que se destacam como possibilidades
epistemológicas insurgentes essenciais para a compreensão da realidade social aqui
presente.
Importa frisar que a “criminologia crítica” trata-se de um campo vasto e não
homogêneo de discursos, mas que possui em comum uma nova característica de definição
do objeto e dos termos da questão criminal, diferenciando-se da criminologia “tradicional”. A
diferença, conforme aduz Alessandro Baratta (2011, p. 209), seria a “mudança de
paradigma”, na qual as criminologias tradicionais, mesmo em suas correntes mais
modernas, baseadas nas positivistas do final do século passado, se constituem em torno de
um paradigma etiológico, pretendendo-se alcançar “causas” da criminalidade numa relação
causal-naturalista, enquanto que a partir do paradigma da “reação social” ou “definição
social”, a investigação criminológica desloca-se para compreender as condições do
processo de criminalização, ou seja, como o status do que é considerado crime e criminoso
é atribuído em determinada sociedade.
Quando a análise, para além dos mecanismos de definição e do funcionamento da
reação social, “se estende à distribuição do poder de definição e de reação em uma
sociedade, à desigual distribuição deste poder e aos conflitos de interesses que estão na
origem deste processo” temos o denominador comum do que pode ser definido como a
“criminologia crítica” (BARATTA, 2011, p. 211). Ou seja, além do entendimento de que se
define o que é e o que não é crime em determinado tempo e sociedade, ocorre a percepção
das relações de poder que irão determinar esse processo.
Até por isso, essa interpretação macrossociológica é realizada nos marcos das
categorias capitalismo e classes sociais (ANDRADE, 2007, p. 54), tendo em vista que
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compreende também a repartição desigual dos recursos do sistema (proteção de bens e
interesses) (BARATTA, 1999, p. 41). Em razão disto, Vera Malaguti (2012, p. 90) alerta que
“quem não entender a luta de classes por trás dos processos de criminalização não dará
conta do problema”. Assim, é a partir dessa compreensão na existência de um nexo
funcional entre o processo de acumulação de capital e os mecanismos seletivos (BATISTA,
2012, p. 90), que a criminologia crítica entende a complexidade dos processos históricos,
sociais e econômicos, bem como os mecanismos da realidade social e a seletividade penal,
tão fundamentais ao processo de criminalização.
Dessa

forma,

a

percepção

liberal-individualista

presente

no

enfoque

microssociológico da criminologia positivista, “estruturada nas ideias de consenso social,
patologia do criminoso, objetividade das estatísticas e gravidade do delito comum” é
substituída pelo enfoque macrossociológico que além de considerar o caráter institucional e
social da produção da criminalidade, analisa os processos de seleção, de etiquetamento e
de estigmatização produzidos para todo o controle social, seja na instituição de normas
penais, na ação das agências de controle estatal ou no próprio funcionamento das
instituições totais (CARVALHO, 2014, p. 150-151). A criminologia crítica, portanto, é
entendida, como bem sintetiza Salo de Carvalho (2013, p. 51), como o “discurso
macrocriminológico de análise do funcionamento (seletivo e estigmatizante) das agências de
punibilidade”.
Assim sendo, todo este aporte teórico se mostra essencial para o estudo do objeto
ora proposto. Mas não o suficiente, já que a ótica universalizante da criminologia crítica,
desenvolvida num enfoque masculinizado, demonstrou-se limitada ao não considerar
especificidades de sujeitos até então invisibilizados, que precisam ser tratados. Soraia da
Rosa Mendes, ao inferir inicialmente um panorama geral da criminologia, desde suas
origens até os dias atuais, no primeiro capítulo de sua obra, tentando “localizar” as
mulheres, afirma que “restou a inconformidade”, e critica como as produções de
conhecimento criminológicos “pouco ou nada dizem sobre as mulheres como sujeitos de
realidades históricas, sociais, econômicas e culturais marcadas por diferenças decorrentes
de sua condição” (MENDES, 2014, p. 73, grifos da autora). E é essa limitação que foi
criticada pelas criminologias feministas.
Num olhar superficial, o baixo índice de mulheres presas, quando comparado
proporcionalmente à totalidade de encarcerados, poderia supor que as agências de controle
estatal, seja pelo estabelecimento de normas penais (criminalização primária), seja pela
atuação da polícia e do Judiciário (criminalização secundária), não alcançariam as mulheres.
E na verdade, poucos eram os estudos criminológicos que se reportavam à questão da
mulher, até o final da década de 1970 (ALIMENA, 2010, p. 37). Era um “discurso de
homens, para homens e sobre homens” (MENDES, 2014, p. 157).
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Tendo se referenciado num parâmetro masculino, a criminologia se desenvolveu de
forma androcêntrica, ainda que sob o manto da crítica contra-hegemônica, “seja pelo objeto
do saber (o crime e os criminosos), seja pelos sujeitos produtores do saber (os
criminólogos), seja pelo próprio saber” (ANDRADE, 2007, p. 54). Dessa forma, para a crítica
feminista não basta incluir as mulheres, inserindo-as como se fossem um apenso, uma
variável, com status de marginalidade na disciplina. Na realidade, “o paradigma feminista
implica uma radicalização completa na medida em que perspectiva de gênero não é um
aditivo” (MENDES, 2014, p. 158). Ou seja, a abordagem feminista nos estudos
criminológicos reclama não só a invisibilidade das experiências das mulheres, como também
questões a níveis metodológicos e o próprio questionamento das bases epistemológicas dos
conhecimentos (MATOS; MACHADO, 2012, p. 36-37).
Neste diapasão, Carla Marrone Alimena (2010, p. 43) salienta que “apesar da
criminologia crítica ter trazido à tona questões sobre a estrutura de classes e o controle
político-estatal, não mencionou o controle exercido sobre as mulheres”. Não revelava,
portanto, toda a extensão e intensidade do controle punitivo (ZAFFARANI, 1992, p. 2).
Negligenciava, não por coincidência ou por acaso, “a maior parte - e a mais importante - do
poder punitivo, que é o poder de vigilância” (ZAFFARONI, 1992, p. 3, tradução nossa).3 Para
Zaffaroni, esse poder de vigilância é, em essência, “o poder verticalizante do modelo
corporativo da sociedade, regido de acordo com os vínculos de autoridade e,
consequentemente, com progressiva exclusão de vínculos horizontais ou de simpatia,
próprios do modelo comunitário da sociedade” (ZAFFARONI, 1992, tradução nossa)4.
Importa destacar que a categoria “mulheres” deve ser compreendida nas mais
variadas maneiras de representação possíveis, entendendo as diferenças existentes entre
elas, sobretudo quando consideradas, dentre outras, variantes como raça/etnia, classe,
localização geográfica. Isso porquê noções que presumem universalidade, ou seja, todas as
mulheres experimentariam uma opressão comum diante de sua “essência”, acabam por se
tornar caracteristicamente normativas, e por consequente, excludentes (ALIMENA, 2010, p.
151-174). Nessa acepção, Alimena (2010, p. 171) enfatiza: “parece caber à Criminologia,
olhar as representações de sexo, gênero e sexualidade, sem esquecer de seu significado
excludente e disciplinatório ou de suas inúmeras possibilidades culturais”.

3

“la mayor parte – y la más importante – del poder punitivo, que es el poder de vigilancia”
(ZAFFARONI, 1992, p. 3)
4
“el poder verticalizante del modelo corporativo de sociedad, regido conforme vínculos de autoridad
y, consiguientemente, com progresiva exclusión de vínculos horizontales o de simpatia, próprios del
modelo comunitário de sociedad” (ZAFFARONI, 1992, p. 3).
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Assim sendo, considerando a complexidade dos sujeitos e seus contextos, a partir
das diferenças, busca-se aproximar-se também dos apontamentos dos estudos decoloniais5
como possibilidades insurgentes às epistemologias criminológicas críticas.
Sobretudo porque “nós, que adentramos nesse território pela margem periférica,
devemos tratar de destrinchar, desnudar, esses mecanismos de inflição de dor e sofrimento
às histórias tristes dos nossos pobres e dos nossos resistentes” (BATISTA, 2012, p. 114).
Aderindo ao argumento de Mendes, que problematiza: “discurso competente é
aquele que pode ser proferido, ouvido e aceito como verdadeiro ou autorizado”, no sentido
de que todos os discursos criminológicos construíram e se constituíram enquanto discursos
competentes, não fugindo à regra a própria criminologia crítica, pois ainda que com manto
da crítica, se constituiu também como dominação (MENDES, 2014, p. 157).
A reflexão proposta por Mendes à questão e sua afirmação de que a legitimação de
um discurso como verdadeiro é aquele proferido e aceito como tal nos faz chamar ao debate
a indiana, Gayatri Spivak, precursora dos estudos pós-coloniais 6 que, embora não haja
referência de Mendes sobre Spivak, sua renomada obra Pode o subalterno falar? (2010)
problematiza justamente sobre a “violência epistêmica”. O projeto hegemônico orquestrado
de constituir o sujeito colonial como o Outro estabeleceu a narrativa colonial como um
conhecimento subjulgado (SPIVAK, 2010, p. 48). Na realidade, a impactante instigação
“Pode o subalterno falar?” na obra de Spivak não significa que o subalterno não fala, mas
que ele não é de fato ouvido, sendo muitas vezes intermediado pela voz de outrem. Ou seja,
há mais uma surdez do outro, do que uma ausência de fala do sujeito colonizado. Dessa
forma, a tarefa do intelectual é de criar espaços em que o subalterno possa falar e – grifa-se
– ser escutado, não podendo se “falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar contra a
subalternidade” (SPIVAK, 2010, p. 14). Ao mesmo tempo, a escuta desses sujeitos não
deve cair numa essencialização, nem numa legitimidade de quem deve ou não falar, pois a
contribuição da autora não implica em localizações absolutas, ao contrário, o local da fala
assegura um conhecimento situado, sendo necessária a troca e a disputa da hegemonia.
Na periferia do capitalismo, portanto, é necessária uma criminologia feita na América
Latina e para a América Latina, sobre a realidade sociopolítica concreta do continente (DE

5

O termo decolonial não é unânime. Contudo, trabalha-se com tal conceito no presente artigo ao
invés de “descolonial” como opção política e teórica, no seguimento da autora Cattharine Walsh: “La
intención, más bien, es señalar y provocar un posicionamiento –una postura y actitud continua– de
transgredir, intervenir, in-surgir e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo
en el cual podemos identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones
alternativas” (WALSH, 2009, p. 14-15, nota de rodapé).
6
Segundo Ballestrin, é o “conjunto de contribuições teóricas oriundas principalmente dos estudos
literários e culturais, que a partir dos anos 1980 ganharam evidência em algumas universidades dos
Estados Unidos e da Inglaterra” (BALLESTRIN, 2013, p. 90). De modo geral, mesmo que não de
modo unívoco, a autora caracteriza o movimento como sendo comprometido com a superação das
relações de colonização, colonialismo e colonialidade (BALLESTRIN, 2013, p. 91).
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CASTRO, 2005, p. 21, grifos da autora). Sobretudo quando a análise do presente objeto
trata-se de compreender a realidade das mulheres que são criminalizadas num estado
brasileiro, país em que o alvo, depois do crivo da seletividade penal, são em sua maioria
mulheres negras, mães, periféricas7.
Torna-se essencial despatriarcalizar e decolonizar8 as visões criminológicas críticas,
haja vista se constituírem e reproduzirem uma ótica euro-eua-cêntricas e brancas, que não
se adéquam a nossa realidade social.
O pensamento feminista decolonial dá continuidade a crítica já apontada pelo
feminismo negro, no sentido de que a teoria clássica não daria conta para interpretar a
opressão sofrida pelas mulheres racializadas e de origens de territórios colonizados
(ESPINOSA-MIÑOSO, 2014, p. 8). Ao criticarem os pressupostos científicos modernos por
seu androcentrismo, o feminismo hegemônico se centrou exclusivamente no silenciamento e
invisibilização das sujeitas “mulheres”, pensando-as de forma universal (ESPINOSAMIÑOSO, 2014, p. 9). A categoria gênero assumiu uma posição central, se constituindo
numa categoria dominante para explicar a subordinação das mulheres. Ainda que algumas
análises reconhecessem a necessária imbricação raça, classe, gênero e sexualidade, a
teoria geral permaneceu intacta. Ou ainda, reconheceu-se, porém de maneira “somatória”,
como se raça e classe atuassem paralelamente afetando somente uma ordem específica de
um grupo de mulheres. Como se também as demais categorias não fossem ter efeito sobre
a forma em que pensamos a “opressão principal” ou consequências para o conjunto da
teoria feminista (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014, p. 9). Essa “impossibilidade da teoria feminista
de reconhecer o seu lugar de enunciação privilegiada dentro da matriz moderna colonial de
gênero” é o que a autora denominou “racismo de gênero”.
É justamente criticando teorias que historicamente relegaram as categorias de
gênero, raça e sexualidade à segundo plano, que Ochy Curiel (2014, p. 15, tradução nossa),
feminista decolonial colombiana, provoca com a pergunta “O que significa renunciar uma
categoria?

9

, apontando para uma necessidade de articulá-las e imbricá-las para

compreensão

das

relações

e

das

estruturas

sociais,

a

todo

momento

sendo

contextualizadas em tempo e lugar. Descolonizar, assevera Curiel, oferece
como aporte para descentralizar o sujeito eurocêntrico e a subalternidade que o
mesmo feminismo latinoamericano reproduz em seu interior, senão seguiremos
analisando nossas experiências com os olhos imperiais , com a consciência
planetária de Europa e América do Norte que definem o resto do mundo como o

7

Esses dados serão melhor apontados e analisados no próximo tópico do presente trabalho.
A acepção das palavras despatriarcalizar e decolonizar faz alusão ao título da tese de Lívia
Gimenes Dias da Fonseca (DA FONSECA, 2016).
9
¿Qué significa renunciar a una categoría? (CURIEL, 2014, p. 15).
8
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OUTRO incivilizado e natural, irracional e não verdadeiro (CURIEL, 2009, p. 7-8,
10
tradução nossa, grifos da autora) .

Por isso, para Espinosa-Miñoso (2014, p. 7), o feminismo decolonial se mostra “antes
de tudo e sobretudo uma aposta epistêmica”, que faz refletir sobre o modo como encaramos
as demais categorias tão estruturantes quanto a de gênero. Assim, é preciso reconhecer a
interconexão profunda entre as estruturas de dominação, como o androcentrismo, o
racismo, a modernidade e a colonialidade para dar conta da colonialidade que impregna
todo o modo da produção de conhecimento (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014, p. 11).
Além do paradigma feminista decolonial, alinha-se ainda a uma perspectiva feminista
negra (que por si só já é um pensar anti-colonial). À propósito, “um dos fatores que
aproximam o feminismo negro da decolonialidade é a crítica a uma visão de mundo
eurocêntrica e neocolonialista” (FRANKLIN, 2017, p. 39). Por isso, no feminismo, a
perspectiva negra e decolonial se encontram ao criticarem a centralidade da categoria
gênero como universalista e, com isso, a estigmatização de outras formas de ser mulher
(que seria uma percepção de colonialidade) (FRANKLIN, 2017, p. 40).
Sobre silenciamentos, “esquecimentos” e o racismo institucional reproduzido pela
epistemologia criminológica, Márcia Esteves de Calazans, Evandro Piza, Camila Prando e
Ricardo Cappi questionam: “quando perguntamos com quem a Criminologia Crítica dialogou
e o que a Criminologia Crítica produziu no campo das questões raciais, temos respostas que
nos falam sobre o poder da branquidade na produção da pesquisa” (DE CALAZANS et al,
2016, p. 454, grifos no original).
Isso porque apesar da criminologia crítica ter avançado na identificação da raça
como elemento essencial nos processos de seletividade e criminalização, tal categoria foi
tida como uma espécie de variável, um objeto apenas. Não se abordou ou se aprofundou no
racismo e nas relações raciais em si (DE CALAZANS et al, 2016, p. 454-455). Para Freitas
(2016, p. 488) são os privilégios das pessoas brancas no campo da criminologia crítica que
são determinantes para a “manutenção das desigualdades raciais e das interdições
epistemológicas do campo”.
A importância do alinhamento, portanto, acaba por ser a necessidade de reafirmar o
quanto a criminologia crítica hegemônica tem se desenvolvido à margem das análises
raciais, que aliás precisa ser incompatível com uma produção de saber que se dispõe a
pensar em termos de Brasil, onde o racismo e o genocídio étnico foram estruturante na

10

“aportar a realmente descentrar el sujeto euronorcéntrico y la subalternidad que el mismo
feminismo latinoamericano reproduce en su interior, sino seguiremos analizando nuestras
experiencias con los ojos imperiales, con la conciencia planetaria de Europea y Norteamericana que
definen al resto del mundo como lo OTRO incivilizado y natural, irracional y no verdadero (CURIEL,
2009, p. 7-8.
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formação social (GOÉS, 2014, p. 477). Assim, esse reconhecimento precisa contribuir na
desestabilização dos conceitos e dos pressupostos epistemológicos até então construídos
na égide da branquidade11.
Dessa maneira, ao se levantar esse emaranhado de visões criminológicas, busca-se
a articulação de um aporte teórico que contribua nas análises do objeto da presente
pesquisa.

3. A POLÍTICA DE GUERRA ÀS DROGAS SOBRE O APRISIONAMENTO
FEMININO BRASILEIRO
Com base nas perspectivas teóricas criminológicas críticas adotadas, tem-se que a
política criminal “proibicionista” se reflete em um processo de criminalização, ou seja, não há
o crime e o criminoso em si (ontologicamente), mas determinados atos e pessoas
qualificados como tais pelas agências de controle social, que de forma seletiva, alcança em
geral os mais vulneráveis da sociedade (PEDRINHA, 2008, p. 5489).
Apesar de haver resquícios de criminalização de drogas de modo esparso no Brasil
ao longo da história, é na década de 40 que essa política se torna sistematizada, nos
dizeres de Salo de Carvalho, momento em que “nota-se que as políticas de controle (das
drogas) são estruturadas com a criação de sistemas punitivos autônomos que apresentam
relativa coerência discursiva” (CARVALHO, 2014, p. 61-62). A partir dessa autonomização
das leis criminalizadoras que vai se formando todo um sistema repressivo, bem como a
introdução do Brasil no modelo internacional de controle, tendo seu ingresso definitivo com a
Ditadura Militar a partir da aprovação e da promulgação da Convenção Única sobre
Entorpecentes (Decreto 54.216/64) (CARVALHO, 2014, p. 62).
Esse modelo internacional de controle teve nos Estados Unidos um grande
enunciador de políticas repressivas, que na realidade não estava internacionalizando uma
lei interna sua, mas se utilizando de uma tática de usar normas internacionais para reformar
leis nacionais (RODRIGUES, 2002, p. 103). Seja como artifício para o controle social de
grupos tidos como ameaçadores à ordem interna, como hispânicos, negros e jovens
pacifistas, seja como recurso funcional à política externa imperialista, a política de tolerância
zero, expressada no governo de Richard Nixon (1972) a partir da guerra às drogas tornou-se
a tônica na abordagem internacional (RODRIGUES, 2003, p. 258-259).

11

Piza, Queiroz e Costa demarcam a branquidade como a “identidade racial branca e seus
privilégios, tendo sido adotado como tradução do termo whiteness, empregado na obra: WARE, Vron.
Branquidade: identidade branca e multiculturalismo. Rio de Janeiro: Garamond, 2004” (DUARTE;
QUEIROZ; COSTA, 2016, p. 1).
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Dessa forma, a política proibicionista, de matriz estadunidense e que foi “exportada”
para todo o ocidente, com grande disseminação na América Latina, alimenta o tráfico de
drogas e gera grande parte dos problemas relacionados ao tráfico (CORTINA, 2015, p. 766).
Entre a legalidade e a ilegalidade que marcava o comércio internacional e os interesses dos
países nesse comércio, essa criminalização ocorreu muito rápida e de forma violenta, entre
as Guerras do Ópio (século XIX) à Lei Seca 12 (1919) (RODRIGUES, 2008, p. 91). Nos
Estados Unidos, a aprovação da Lei Seca significou a “vitória das práticas puritanomoralistas, de um lado, e das estratégias de enrijecimento do controle social por parte do
governo”, que iniciou a criação de um grande aparato repressivo (RODRIGUES, 2008, p. 9394). Frisa-se que, mesmo com a proibição, o álcool não deixou de ser consumido. Ao
contrário, criou-se um amplo mercado ilegal: “mais criminosos a circular justificando a
existência de dispendiosos aparatos repressivos” (RODRIGUES, 2008, p. 94).
Ou seja, ainda que esse modelo tenha sido um “fracasso” nas décadas de 1910 a
1930 quanto aos seus objetivos declarados, não deixou de ser expandido tanto nos Estados
Unidos, quanto em outros países, alcançando foros internacionais, já que o padrão de
perseguição e criminalização ampliado se destaca pelos seus objetivos não-declarados,
mas extremamente eficazes: a potencialização em termos de controle social e
criminalização de parcelas da população (RODRIGUES, 2008, p. 94).
Alerta-se que, segundo Carvalho (2014, p. 57-58), essas reconstruções históricas
que são feitas pelas pesquisas acadêmicas não devem ser compreendidas de maneira
linear, pois não se tratam de processos fixos e estáveis. Ao contrário, qualquer tentativa de
se buscar origens é arbitrária e possui apenas uma perspectiva (um olhar). Sobretudo a
criminalização das drogas fundada em aspectos morais, normativos, culturais e punitivos,
próprios de sociedades judaico-cristãs ocidentais, precisa ser compreendida em
(des)continuidades e complexidades, já que “sua origem é fluída, volátil, impossível de ser
adstrita e relegada a objeto de estudo controlável” (CARVALHO, 2014, p. 58-59).
Abrindo-se um parêntese, Naila Franklin (2017, p. 20) nos assevera que as novas
chaves interpretativas da modernidade precisam considerar não só o colonizador como
influenciador dos processos históricos, mas também os processos ocorridos na relação
metrópole-colônia, ou seja, no plano criminológico, não se deve conceber a criminologia
brasileira como mera receptora de teorias racialistas de forma passiva ou acrítica (periferia
receptora versus centro produtor), porém um resultado de influências mútuas na constituição

12

Rodrigues (2008, p. 93) aponta como sendo a primeira lei proibicionista contemporânea que, no
contexto de amplos debates tomados pela mídia, Congresso e Suprema Corte, proibiu a produção,
comercialização e o consumo de álcool nos Estados Unidos. Diversos grupos internos com objetivo
de “moralização do país” defendiam a repressão contra a droga, bem como as práticas e os hábitos a
ela relacionados (tidos como corruptores das virtudes puritanas) (RODRIGUES, 2008, p. 93).
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dos sistemas de controle racial e social (FRANKLIN, 2017, p. 21). Nesse seguimento, a
partir da ótica decolonial, importante frisar aqui que a política proibicionista brasileira não é
somente resultado de uma importação de matriz estadunidense. É fruto também de
dinâmicas próprias, sobretudo quando se considera as influências do racismo nos processos
históricos brasileiros.
No Brasil, o modelo proibicionista de política criminal de drogas se caracteriza,
portanto, pela “conformação belicista do sistema repressivo advinda da gradual e constante
incorporação de signos criminalizadores transnacionalizados, operando sérias violações aos
direitos dos sujeitos vulneráveis à incidência das agências punitivas” (CARVALHO, 2014, p.
50). Em síntese, “o proibicionismo estabelece um novo crime e um novo mercado; as
normas proibicionistas, antes de banir as drogas visadas, acabam por inventar o
narcotráfico” (RODRIGUES, 2008, p. 94).
Para Maria Lúcia Karam, apesar da manutenção na aparência de Estado de direito,
esse proibicionismo reforça em seu interior um Estado policial não comprometido com a
efetividade dos direitos e garantias fundamentais. Além de invisibilizar os riscos à
democracia e ocultar os riscos existentes à saúde pública, por meio da “guerra às drogas” o
Estado somente fomenta a violência, isto é, não são as drogas em si que provocam
violência, mas “a violência que acompanha as atividades econômicas de produção e
distribuição das drogas qualificadas de ilícitas porque o mercado é ilegal” (KARAM, 2008, p.
118).
A ascensão e o reforço desse Estado de Polícia cria na metáfora da guerra a
necessidade de um combate e de uma eliminação do “inimigo” do Estado: o traficante de
drogas (PEDRINHA, 2008, p. 5486). A figura do traficante de drogas, impulsionada pela
narrativa midiática, que ocupa o imaginário policial e social, é o alvo principal dessa
repressão penal. Para Monica Cortina (2015, p. 766), dentre o usuário e o traficante, este
último é o sujeito “severamente perseguido e punido, enquanto principal responsável pelo
“mal das drogas”“.
O paradigma bélico, conhecido como a Doutrina de Segurança Nacional, difundiu-se
com esse caráter de ideologia de guerra permanente, posteriormente como um discurso de
segurança cidadã, em que é assimilada a ideia de que em uma guerra onde o inimigo não
joga limpo, o estado também não necessita respeitar garantias penais e processuais
(ZAFFARONI, 2003, p. 58). Esta imagem bélica que legitima o poder punitivo por via da
absolutização do valor da segurança implica no aprofundamento dos vínculos verticais
(autoritarismo) e a relativização dos horizontais (solidariedade, comunidade), enfim, um
modelo de organização que corresponde ao tratado estado de polícia (ZAFFARONI, 2003,
p. 59).
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Buscando atender cada vez as diretrizes da ONU, aprofunda-se no paradigma da
militarização no controle das drogas, que reforça a visão maniqueísta contra o inimigo
declarado (traficante), construído sob estereótipos e estigmatizações (PEDRINHA, 2008, p.
5496). A nova Lei de Drogas, Lei 11.343/06, alega explicitamente esse modelo repressivo
aos produtores e vendedores da droga, que são os alvos principais dessa repressão
(PEDRINHA, 2008, p. 5497).
A facilidade para se prender em delitos de drogas é evidenciada por Valois (2016, p.
4) quando explica que o nascimento do Direito Penal de guerra às drogas se deu por
interesses econômicos e paradigmas morais e não por critérios científicos. Tanto é que para
facilitar a condenação dos acusados tratou-se de desconsiderar no tipo penal de tráfico o
elemento dolo de modo que não houvesse a necessidade de se provar qualquer desígnio do
agente, evidenciando um “Direito Penal policial”.
Assim nasceram os atuais 18 verbos da conduta típica do tráfico, para
tornar qualquer pessoa que se aproxime de uma substância proibida um
potencial traficante, para desobrigar a polícia de buscar outras provas
contra o suposto comerciante e, enfim, para deixar nas mãos da polícia o
poder de julgar quem efetivamente será o traficante (VALOIS, 2016, p. 4).

Após dez anos da aplicação da atual Lei de Drogas, é possível constatar que esta é
mais um sofisticado exercício de manutenção invisível do racismo brasileiro, pois, ao mesmo
tempo em que não permite uma relação imediata, os resultados de sua aplicação conferem
à população negra a manutenção da super-representatividade nos piores índices dos
marcadores sociais (OLIVEIRA, 2016, p.13-14).
Um desses resultados é o aumento exponencial do número de encarceramentos,
que, aliás, não se dá por coincidência. A expansão do mercado em torno da “segurança
pública” é funcional ao capitalismo. De um lado, “o aparato estatal, já aparecendo como um
consumidor voraz e peça imprescindível na realização de mais-valia, encontra do outro lado
um setor industrial essencial na estrutura econômica dos EUA: a indústria da segurança”
(MOTTA, 2015, p. 117). Não se trata, assim de uma simples expansão do sistema penal,
mas toda uma relação com o modelo econômico que exige, ao invés da solução do
problema, seu agravamento (MOTTA, 2015, p. 101)
As transformações na política criminal estadunidense a partir da década de 70, parte
do próprio modelo de acumulação do capital, são explicadas por Motta, que evidencia os
impactos dessa política no Brasil. Assim, “numa sincronia que indica não se tratar de
“cópia”, mas um desenvolvimento de raízes mais profundas, o Brasil também embarca no
modelo do grande encarceramento (MOTTA, 2015, p. 101).
Concomitantemente à política do difusor estadunidense, o caminho para o
superencarceramento no país já vinha ocorrendo desde década de 1990, reforçado pelas
alterações político-institucionais do contexto brasileiro, acaba sendo aplicado com ainda
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mais vigor (MOTTA, 2015, p. 123). Se na década de 90, os dois países crescem sua
população prisional, e estabilizam em 2003, posterior a isso, o Brasil retoma a linha
ininterrupta. Sendo que “o resultado disso é o incremento da população prisional
proporcional do Brasil em aproximadamente 321% num período de quinze anos, enquanto a
dos Estados Unidos (mesmo com o maior número de presos no mundo) aumenta apenas
61% no mesmo lapso temporal” (MOTTA, 2015, p. 127).
E um dos principais instrumentos para o aumento de encarcerados no Brasil é a
utilização das prisões cautelares (MOTTA, 2015, p. 128). É o que Zaffaroni (2007, p. 111)
reforça quando afirma essa característica presente na América Latina, em que os índices de
encarceramento dependem do sistema penal cautelar e não do de condenação.
Em números, o Brasil alcança atualmente o terceiro lugar no ranking dos países com
maior população prisional, segundo dados do Internacional Centre for Prison Studies13. Com
um total de 715.655 presos, contabilizando também as prisões domiciliares, segundo dados
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Os números confirmam o que Wacquant se atentou para descrever como fenômeno
do hiperencarceramento. A expressão mass incarceration, que em inglês acaba tendo uma
dupla significação, sendo “encarceramento de massa” ou “encarceramento em massa”, é
substituída pelo conceito de hiperencarceramento. O motivo, em suas palavras, é:
Em Deadly symbiosis, proponho substituir a noção sedutora, mas
enganadora, de “encarceramento de massa”, que atualmente enquadra e
reduz os debates cívicos e científicos sobre prisão e sociedade nos Estados
Unidos (eu mesmo o empreguei, sem pensar muito, em minhas publicações
anteriores a 2006), pelo conceito mais refinado de hiperencarceramento, a fim
de salientar a seletividade extrema da penalização, de acordo com a posição
de classe, o pertencimento étnico ou status cívico e o local de residência –
uma seletividade que é um aspecto constitutivo (e não um atributo incidental)
da política de gestão punitiva da pobreza (WACQUANT, 2014, p. 156, grifos
do autor)

Quando passamos a analisar o encarceramento de mulheres no país, a realidade se
torna ainda mais severa. Apesar do quantitativo de mulheres presas comparado ao universo
total de pessoas presas ser pouco relevante, em torno de 6,4%, a situação se torna delicada
quando observamos suas especificidades (INFOPEN Mulheres, 2015, p. 9).
Os dados mais recentes, ainda que sejam de 2014, quando o Ministério da Justiça
pela primeira vez aprofundou a análise de mulheres presas fazendo um levantamento
nacional de dados, resultou no Infopen Mulheres (2015). Nesta data, o Brasil alcançou um
total de 37.380 detentas, quando em 2000 eram apenas 5.601, representando um

13

ICPS (Centro Internacional para Estudos Prisionais, na sigla em inglês), do King’s College,
organização não governamental com sede em Londres, que acompanha os números do
encarceramento no mundo. Acesso em: 10 set. 2017. Mais informações em:
<www.prisonstudies.org>.
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crescimento exponencial de 567,4% em 15 anos. Quando se compara esse percentual aos
dados de crescimento da população masculina que – ressalta-se ainda é exorbitante –
chega-se a um aumento de 220,20% (INFOPEN Mulheres, 2015, p. 10). Dessa forma, temse mais uma explicação do porquê o encarceramento feminino necessita de atenção e
políticas criminais específicas.
Quando atenta-se ao perfil das encarceradas brasileiras, sabe-se que o total de
mulheres negras presas atinge a proporção de 68% do total de mulheres encarceradas.
Ainda, quanto à faixa etária, 50% desse total são jovens, possuindo entre 18 a 29 anos; e,
por fim, tangente à escolaridade, sabe-se que 50% delas possuem apenas o ensino
fundamental incompleto (Infopen Mulheres, 2014, p. 22, 24 e 26).
Esse vertiginoso crescimento das mulheres no cárcere advindo da criminalização da
participação delas no mercado ilegal de drogas se reflete nos dados, tendo em vista que
58% das prisões de mulheres no Brasil respondem pelo crime de tráfico de drogas não
relacionado a grandes redes de organizações criminosas (INFOPEN Mulheres, 2015, p. 5).
Ou seja, os dados demonstram o quanto essas mulheres ocupam posições subalternas
dentro da hierarquia do tráfico, que resulta também em maior risco e maior vulnerabilidade
para a criminalização. Salienta-se que “a maioria dessas mulheres ocupa uma posição
coadjuvante nesse tipo de crime, realizando serviços de transporte de drogas e pequeno
comércio; muitas são usuárias, sendo poucas as que exercem atividades de gerência do
tráfico” (INFOPEN Mulheres, 2015, p. 5).
Dessa forma, compreendendo o perfil das mulheres que são criminalizadas pelas
agências de controle penal, cumpre ainda explicitar como a política de guerra às drogas e a
construção do inimigo declarado (traficante) já evidenciada atinge de maneira diferenciada
as mulheres, especialmente, às negras. Sobretudo quando ressaltados que o sistema penal
e de justiça foram pensados de maneira androcêntrica e racista, como já visto.
Por conseguinte, dialogando-se ainda com as perspectivas decoloniais e raciais
apontadas, sabe-se que a hipótese colonial14 traz a necessidade de releitura de categorias
fundamentais (DUARTE; QUEIROZ; COSTA, 2016, p. 7), que no âmbito da criminologia,
estão sendo questionadas por terem sido construídas sob a égide da branquidade. Naila
Franklin (2017, p. 16) alerta que teorias

15

que buscam relacionar o aumento do

encarceramento de mulheres ao fato das mulheres estarem agora ocupando espaços

14

Para os autores, trata-se de “atribuir ao colonialismo um papel decisivo na compreensão do
racismo e da relação entre os sistemas penais e os afrodescendentes” (DUARTE; QUEIROZ;
COSTA, 2016, p. 5).
15
Em nota de rodapé, Franklin (2017, p. 16) exemplifica: “A dissertação de Chernicharo (2014)
compila uma série de teorias que relacionam o aumento da criminalidade feminina aos processos de
emancipação da mulher. Tanto no sentido de ter uma “nova criminalidade feminina”, quanto a um
maior acesso às oportunidades econômicas”.
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públicos e de produtividade não contemplam o contexto das mulheres em sua diversidade,
já que essa análise não pertence à realidade das mulheres negras, que sempre ocuparam
esses espaços. Nessa acepção, questionam Bruna de Araújo e Maria Albano: “devemos
analisar se a todas as mulheres recai essa imagem construída historicamente, ou se
estamos focando em apenas no perfil de um grupo de mulheres destituídas de uma imagem
criminalizável ou reprovadas por si só no meio social” (DE ARAÚJO; ALBANO, 2016, p. 67).
Ao ir além do conceito de feminização da pobreza e ressaltar a feminização da
resistência, Alba Carosio (2009, p. 239) pontua que o tráfico, assim como a migração e a
prostituição, têm se tornados saídas forçadas de estratégias de sobrevivência das mulheres.
Assim, “o mercado clandestino de entorpecentes, retroalimentado pelo proibicionismo, se
aproveita do papel social que a mulher carrega, em sua grande maioria, não-branca, chefe
de família, moradora da periferia, e agrava sua situação de vulnerabilidade” (DE ARAÚJO;
ALBANO, 2016, p. 70).

4. HIPERENCARCERAMENTO DE MULHERES POR DELITOS DE DROGAS:
O ATUAL PANORAMA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
A presente pesquisa buscou, por meio de análise de documentos e dados oficiais,
traçar o atual panorama do encarceramento feminino no estado Espírito Santo, sobretudo no
que tange aos crimes da Lei de Drogas, Lei 11.343/06. Por meio da Defensoria Pública
Estadual, tivemos acesso aos relatórios estatístico-analíticos do sistema prisional do Espírito
Santo da Secretaria de Justiça (SEJUS), referente aos meses de novembro de 2013 a abril
de 2017. A escolha da demarcação temporal se deu preferencialmente numa tentativa de se
analisar o atual quadro de encarceramento de mulheres no estado, haja vista os dados
disponíveis mais recentes datarem de 2014 (que resultou no levantamento do INFOPEN
Mulheres).
Dessa forma, objetivou-se a realização de uma análise comparativa e progressiva
que pudesse demonstrar a dinâmica da experiência prisional, e não apenas, como é
comum, uma espécie de um “raio-x” com números de encarcerados relativos ao final do ano.
Explica-se melhor: em palestra, Salo de Carvalho (2012) explicava que quando se afirma
que havia no Brasil 715 mil pessoas presas conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
esse número não reflete de fato o número de pessoas presas no Brasil. Isso porquê
estatísticas e variáveis dizem respeito a um retrato estático, como se fosse uma fotografia
de determinado dia do ano. Portanto, a experiência prisional que seria o número de pessoas
que circulam nos cárceres durante o ano é muito maior. Citando o prof. Massimo Pavarini
(Universidade de Bolonha) que se utilizou de um instrumento de análise para avaliar a
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realidade europeia, obtendo projeções de que a população dinâmica refletia o dobro da
população estática, Salo exemplificou de que modo precisamos refletir a questão prisional,
sobremaneira em termos de Brasil16.
Posto

isso,

pretendeu-se

minimamente

considerar

as

entradas,

saídas

e

permanências mensais do sistema prisional, a fim de se alcançar o panorama geral da
experiência prisional de encarceramento no estado. Entretanto, salienta-se a dificuldade de
análise dos dados brutos, que resultaram, por exemplo, em números inconsistentes nos
dados de saída do cárcere quando analisados especificamente por tipificação.
Considerando essas limitações durante a execução da metodologia, apresenta-se
parcialmente os dados obtidos, que discorreram: (1) os resultados de entrada, saída e
permanência totais, bem como (2) os dados de entrada por tipificação durante a delimitação
temporal mencionada. Sublinha-se que, quanto a esta última, foram consideradas o total de
tipificações, que eram os dados disponíveis pela SEJUS diante do recorte de se trabalhar
com o tipo penal de tráfico de drogas, e não o quantitativo total de entradas (considera-se
que há diferenças entre ambos, haja vista que uma mesma pessoa pode ter dado entrada
por cometimento de mais de um crime).
Tendo em conta apenas os delitos mais consideráveis no quantitativo, tem-se a
tabela a seguir:
Tabela – Entrada por tipificações (Masculino)
Masculino

2014

2015

2016

Ameaça e/ou violência doméstica (art.

1.275 (6,5%)

1.352 (5,9%)

1.138 (5,7%)

Furto (art. 155, CP)

1.793 (9,1%)

2.020 (8,8%)

1.806 (9%)

Homicídio (art. 121, CP)

1.731 (8,8%)

2.131 (9,2%)

1.819 (9,1%)

Lesão corporal com ou sem violência

1.295 (6,6%)

1.412 (6,1%)

1.233 (6,2%)

1.673 (8,5%)

1.939 (8,4%)

1.373 (6,9%)

2.796 (14,2%)

3.172

1.125

(13,8%)

(15,6%)

5.740

4.791

(24,9%)

(23,8%)

23.042

19.978

147, CP)

doméstica (art. 129, CP)
Posse ou porte ilegal de arma de fogo
(art. 12, 14 e 16, lei 10.826)
Roubo (art. 157, CP)

Tráfico e associação para o tráfico (art. 33

4.398 (22,3%)

e 35, Lei 11.343)
Total de entrada por tipificações

19.692

16

CARVALHO, Salo. Aplicação da Pena e a Cultura Punitiva. In: Aula Inaugural do semestre letivo do
curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Vitória: Centro Acadêmico
Roberto Lyra Filho, 2012.
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Fonte: Relatórios SEJUS ES. Elaboração própria.
Tabela – Entrada por tipificações (Feminino)
Feminino

2014

2015

2016

Furto (art. 155, CP)

191 (14,4%)

233 (15,7%)

206 (15,2%)

Homicídio (art. 121, CP)

74 (5,6%)

97 (6,6%)

102 (7,5%)

Roubo (art. 157, CP)

132 (9,9%)

92 (6,2%)

102 (7,5%)

Tráfico e associação para o tráfico (art. 33

570 (42,9%)

594 (40,1%)

493 (36,4%)

1.329

1.480

1.356

e 35, Lei 11.343)
Total de entrada por tipificações

Fonte: Relatórios SEJUS ES. Elaboração própria.

Inicialmente, cumpre destacar, de acordo com as análises de entrada, saída e
permanência, pudemos extrair dos dados a velocidade de crescimento da população
prisional. Se em dezembro de 2013, tínhamos no estado 14.984 presos, atualmente em abril
de 2017, temos o total de 19.584. Isso significa praticamente o aumento de um quarto da
população em apenas 3 anos e 4 meses.
Em seguida, o quadro do encarceramento feminino no estado pode ser traçado tendo
por base a análise dos dados colhidos, o Relatório do DEPEN Mulheres Presas – Dados
Gerais (2011) e o Relatório de Informações Penitenciárias do ES (2015).
Assim, sabe-se que a proporção de mulheres presas diante do total de encarcerados
no Brasil chega a 7,3% no Espírito Santo, enquanto no Brasil essa porcentagem alcança
6,4% (Brasil, 2015, p. 14). Quanto ao perfil dessas mulheres, no que tange à raça/etnia,
tem-se que 73,96% da população prisional feminina capixaba é negra17, enquanto 24,53%
branca, conforme critérios de autodeclaração (Informações penitenciárias do Espírito Santo,
2015, p. 17). Observa-se que a proporção de mulheres negras é maior do que a taxa
nacional, que alcança 68% (INFOPEN Mulheres, p. 22). Quanto à faixa etária, 55,29% são
jovens (18 a 29 anos)(Informações penitenciárias do Espírito Santo, 2015, p. 18), enquanto
a proporção nacional é de 50% (INFOPEN, p. 24). Já o nível de instrução, as proporções se
igualam à realidade nacional, sendo também quase 50% possuindo apenas o ensino
fundamental incompleto (Informações penitenciárias do Espírito Santo, 2015, p. 19; Infopen
Mulheres, 2014, p. 26). Por fim, apesar de não constar nos relatórios, considera-se
importante trazer à baila para análise desse perfil da mulher presa no estado, alguns
resultados de uma pesquisa institucional realizada na Unidade de “Bubu” pela Defensoria

17

Segundo o IBGE, a população negra brasileira é equivalente à soma das que se autodeclaram
negra e parda.
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Pública Estadual18. Constatou-se na referida unidade que 27,3% das presas não possuíam
quaisquer fontes de renda antes da prisão, sendo que dentre as que afirmaram possuir
profissão, destacavam-se as ocupações de atendente, autônoma, auxiliar de sozinha ou de
serviços gerais, cabeleireira, doméstica, manicure, marisqueira/pescadora e prostituta
(ARAÚJO, 2016, p. 9-10). Ainda, em sua maioria advinham de regiões periféricas da Grande
Vitória (ARAÚJO, 2016, p. 12). E, por fim, apenas 15,5% não possuem filho, enquanto das
outras 84,5% que possuem, 20,8% declararam ter mais de três filhos, tendo casos de seis
ou sete filhos (ARAÚJO, 2016, p. 11).
Dessarte, tais dados nos demonstram a relação entre o encarceramento e a situação
de vulnerabilidade econômica e social dessas mulheres, já apontadas pela literatura nos
tópicos anteriores.
O último ponto a ser trabalhado se refere à relação das mulheres presas por delito de
tráfico no estado. Os relatórios, sintetizados na tabela exposta, apontam dados alarmantes:
o total de entradas por tipificação de tráfico e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei
11.343) alcançam 42,9% em 2014, 40,1% em 2015 e 36,4% em 2016. Números muito
superiores, sobretudo, quando comparados ao masculino, que em que os percentuais
totalizam 22,3% (2014), 24,9% (2015) e 23,8% (2016).
Essas informações ganham ainda mais notoriedade quando atenta-se ao cenário:
enquanto a média nacional de mulheres presas por tráfico chega a 58% (INFOPEN
Mulheres, 2015, p. 5), no estado, essa extensão atinge a incrível marca de 78,1% 19
(DEPEN, 2011).
Todos esses dados compilados e imbricados somente confirmam o quanto a política
proibicionista tem sido o carro chefe desse (hiper)encarceramento de mulheres, jovens,
negras no estado, que em sua face mais oculta – porém, muito eficiente – mascara o
verdadeiro controle racial/social existente até os dias de hoje.
Além da maior vulnerabilidade, os estudos ainda demonstram o tratamento
diferenciado às mulheres quando da majoração da pena em sede de condenação penal,
bem como durante a execução penal. No estado, percebe-se, por exemplo, que 67,7% das
apenadas da Penitenciária Feminina de Cariacica (“Bubu”) receberam pena superior a 08

18

“Bubu”, como é conhecida a Penitenciária Feminina de Cariacica, trata-se da maior unidade
prisional feminina do estado. A pesquisa institucional foi realizada pelo Núcleo de Execução Penal,
tendo a autora da presente pesquisa participado de parte das coletas de dados durante o ano de
2015 enquanto exercia atividade de estágio no Núcleo. Os dados foram publicados no artigo de
Rochester Araújo, “A defensoria pública e um olhar sobre o gênero, o cárcere e o lugar: o perfil da
mulher presa em “Bubu” e perspectivas críticas do encarceramento feminino capixaba” (2016).
19
Trata-se de dado oficial mais recente que apresenta o total da população carcerária feminina do
Espírito Santo presa por delito de tráfico de drogas. Apesar disso, o cenário não nos parece ter sido
relevantemente alterado, já que por exemplo a pesquisa institucional da Defensoria constatou
proporção semelhante em 2015 considerando a PFC, chegando-se a 78,2% (ARAÚJO, 2016, p. 12).
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anos (ARAÚJO, 2016, p. 13). Majoração esta que na prática faz com que elas permaneçam
durante mais tempo encarceradas, já que leva a consequências no regime inicial, na
progressão de regime, na concessão de direitos subjetivos, dentre outros.
Exposto isso, poderia surgir a reflexão: o que explicaria as mulheres possuírem
penas majoradas? Muitas análises feministas 20 tratam essa elevada penalização como
resultado de uma maior punição diante da “dupla desviança”, em que significaria a
transgressão dessas mulheres em termos penais acrescida do desvio social do papel a elas
subordinado. Aqui, porém, diante dos acúmulos teóricos, quer se refletir a quem foram
estabelecidos os papéis hegemonicamente tidos como os de gênero. E assim, ressignificar
o termo para chamar mais atenção, na verdade, às “múltiplas penalizações”. Ou seja,
pretende-se abrir uma reflexão de como essa punição não reflete somente o fato de terem
transgredido o papel destinado à mulher, mas por se constituírem, de fato, enquanto
mulheres, negras, jovens, periféricas, mães, e o que isso representa socialmente. Enfim, o
significado dessa majoração diante de fatores de gênero (ressaltando que há de haver
sensibilidade às diferentes experiências e trajetórias das mulheres em suas diversidades),
de racismo, de classe e de localizações geográficas necessariamente imbricadas para a
compreensão das estruturas de dominação e da situação socioeconômica no contexto
brasileiro. Obviamente, não se busca aqui as explicações para os delitos, ao inverso,
denuncia-se o processo de criminalização e de seletividade que impõem ao fim mais uma
forma de violência a essa população.

5. CONCLUSÃO

Os dados apresentados neste artigo permitiram observar uma tendência de
continuidade e aprofundamento quanto à atuação do sistema de justiça criminal, do sistema
carcerário e das políticas de controle sobre as drogas em relação às mulheres no estado do
Espírito Santo. Ora, além do crescimento exponencial no quantitativo de encarceramentos,
observou-se também como a criminalização dos delitos de tráfico de drogas tem sido o
principal instrumento impulsionador desse processo de hiperencarceramento de mulheres.
Se a probabilidade de uma mulher ter sido presa por tráfico é muito maior do que entre
homens apenados, há de se afirmar: a Lei de Drogas encarcera homens e muito mais
mulheres.

20

Vide: CHERNICHARO (2014); CHERNICHARO; BOITEUX (2014); FERREIRA et al (2015).
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Outra questão que chama atenção é o comparativo que demonstra como as taxas do
estado se encontram em geral acima da média nacional: no Espírito Santo, prende-se mais
mulheres, mais mulheres negras, e prende-se mais por drogas.
Dessa forma, os paradigmas teóricos das criminologias críticas feministas, negras e
decoloniais nos proporcionaram a compreensão da atuação de agências de controle social e
racial. A política repressiva de guerra às drogas, reproduzida midiática e socialmente, bem
como pelas agências do Estado, tem buscado incansavelmente “eliminar” o tráfico de
entorpecentes, tendo como alvos os “traficantes”. Na ponta do varejo desse comércio, e não
por acaso, ocupam espaço as mulheres em sua maioria jovens e negras, justamente as
mais vulneráveis para o processo de criminalização. Em uma sociedade de controle racial,
com um Estado cada vez mais policial em que não há necessidade de respeito a garantias
penais e processuais, e com um Judiciário de valores machistas, cresce absurdamente o
(hiper)encarceramento de mulheres.
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CÁRCERE E GRUPOS LGBT: NORMATIVAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DO
TRATAMENTO À PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE

Gabriela Bothrel Echeverria/ Unit-Al
Vivianny Kelly Galvão/ Unit-Al
Verônica Teixeira Marques/ Unit-Al
Resumo
Os dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 2015) apresentam um
levantamento sobre a violência contra pessoas LGBT em diversos países da América, e
mostram que nos últimos anos os atos de violência perpetrados por forças de segurança do
Estado aumentaram significativamente, incluindo atos de tortura, tratamentos degradantes
ou desumanos, uso excessivo da força, detenção arbitrária e outras formas de abuso
documentadas. A luta por políticas públicas efetivas é uma das principais demandas do
movimento LGBT brasileiro. Entrementes, a representatividade sendo reconhecida como
ponto crucial da agenda política do país possibilita fortalecimento e efetividade nas ações
propostas. Deste modo, a partir de documentos disponibilizados por canais oficiais do
Governo Federal, fez-se um levantamento de programas governamentais, decretos,
portarias e políticas públicas voltadas à população LGBT correlacionando com a influência
dos movimentos sociais e de Conferências que influenciaram na elaboração de políticas
públicas para a população LGBT no Brasil. As análises permitem concluir que em relação ao
sistema prisional não há políticas específicas para essa população, indo de encontro aos
documentos internacionais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Protocolo de
Istambul e Princípio de Yogyakarta e nacionais, como a Resolução Conjunta nº01/2014 do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e Conselho Criminal de
Combate à Discriminação.
Palavras-chave: Cárcere. LGBT. Normativas.

Abstract
The data of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR, 2015) present a
survey on violence against LGBT people in several countries of the Americas, and show that
in recent years acts of violence perpetrated by state security forces have increased
significantly, including acts torture, degrading or inhumane treatment, excessive use of force,
arbitrary detention and other forms of documented abuse. The struggle for effective public
policies is one of the main demands of the Brazilian LGBT movement. Meanwhile, the
representativeness being recognized as the crux of the country's political agenda makes
possible the strengthening and effectiveness of the proposed actions. Thus, based on
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documents made available by official channels of the Federal Government, a survey was
made of government programs, decrees, ordinances and public policies aimed at the LGBT
population correlating with the influence of the social movements and Conferences that
influenced the elaboration of policies the LGBT population in Brazil. The analyzes allow us to
conclude that in relation to the prison system there are no specific policies for this population,
in line with the international documents of the Universal Declaration of Human Rights, the
Istanbul Protocol and the Yogyakarta Principle and national ones, such as Joint Council
Resolution 01/2014 National Criminal and Penitentiary Policy (CNPCP) and Criminal Council
to Combat Discrimination.

Keywords: Jail. LGBT. Normatives.
Introdução
Os dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 2015)
apresentam um levantamento sobre a violência contra pessoas LGBT em diversos países
da América, e mostram que nos últimos anos os atos de violência perpetrados por forças de
segurança do Estado aumentaram significativamente, incluindo atos de tortura, tratamentos
degradantes ou desumanos, uso excessivo da força, detenção arbitrária e outras formas de
abuso documentadas.
A luta por políticas públicas efetivas é uma das principais demandas do movimento
LGBT brasileiro. Entrementes, a representatividade sendo reconhecida como ponto crucial
da agenda política do país possibilita fortalecimento e efetividade nas ações propostas.
Deste modo, a partir de documentos disponibilizados por canais oficiais do Governo Federal,
fez-se um levantamento de programas governamentais, decretos, portarias e políticas
públicas voltadas à população LGBT correlacionando com a influência dos movimentos
sociais e de Conferências que influenciaram na elaboração de políticas públicas para a
população LGBT no Brasil.
A comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis/transexuais) sofre
inúmeras violações de Direitos Humanos, tanto nacional como internacionalmente,
principalmente a comunidadade transgênera, transexual e travesti. Segundo o relatório
Cidadania LGBT: mapa de boas práticas Brasil - União Européia (2012), o enfrentamento a
violações contra tal grupo é uma das bandeiras dos Direitos Humanos, na manutenção e
fortalecimento da cidadania de LGBTs. “A comunidade LGBT constitui um grupo vulnerável
e continua a ser vítima de discriminação, perseguição e de maus-tratos, muitas vezes
envolvendo formas extremas de violência” (p.11).
As análises permitem concluir que em relação ao sistema prisional não há políticas
específicas para essa população, indo de encontro aos documentos internacionais da
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, Protocolo de Istambul e Princípio de
Yogyakarta e nacionais, como a Resolução Conjunta nº01/2014 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e Conselho Criminal de Combate à
Discriminação.

Políticas públicas e a população LGBT
Pesquisar grupos específicos considerados em vulnerabilidade social requer a
compreensão de que comparando-se com outros grupos os quais possuem privilégios e
poder, reforça a necessidade de discussão da temática, bem como, o caráter democrático
da igualdade de direitos para grupos a margem da sociedade. O debate em torno da
temática de identidade de gênero ganhou espaço no cenário brasileiro a partir da década de
90. Os diversos movimentos feministas e LGBTs trouxeram visibilidade à temática.
Entretanto, em ambos os grupos as questões levantadas como pauta são reducionistas,
classistas e elitistas. Percebe-se uma elitização nos movimentos feministas, onde os
pertencentes às mulheres brancas, cisgênero e heterossexuais estão no topo hierárquico no
jogo de poder com mulheres negras, pobres e lésbicas por exemplo. Do mesmo modo, nos
movimentos LGBTs em que pautas sobre o G (Gays) e L (Lésbicas) têm destaque,
enquanto o T (Transgêneros/Travestis/Transexuais) ficam a margem (LANZ, 2014).
Para Butler (2003), dialogar com a identidade de gênero perpassa pela noção de
sujeito do sexo biológico, do gênero e do desejo e partindo para uma reflexão e
desconstrução da construção social do que é sexo, gênero e desejo. “Se o caráter imutável
do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado “sexo” seja tão culturalmente
construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma
que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma” (BUTLER, 2003,
p.14).
Ao se discutir políticas públicas, seus conceitos, tipos, modelos, estruturas e
processos é importante compreender que não há um conceito determinante e adotado
exclusivamente para definir o que seriam tais políticas e como as elas funcionam. O fato de
não haver um padrão conceitual sobre política pública esboça a complexidade de se discutir
tal temática. É preciso considerar, acima de tudo, o contexto socioeconômico, cultural e
político de cada caso e escolher qual perspectiva será melhor para tais parâmetros.
De acordo com Saraiva e Ferrarezi (2006, p.28), o conceito de política pública
perpassa pela noção de um fluxo de decisões públicas, podendo manter ou não o equilíbrio
social vigente para que haja uma mudança da realidade de acordo com o contexto. Sua
finalidade nessa concepção seria a manutenção e consolidação da democracia, da justiça
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social e do poder. Tal dinâmica não é linear nem tranquila, haja vista, a complexidade de
pessoas e grupos de interesse envolvidos no processo.
Para Secchi (2013, s/n) a política pública é uma diretriz que deve ser elaborada a
partir de uma demanda e/ou problema público – e jamais individual – e encontra limite nos
interesses individuas e coletivos, além do desafio de estabelecer uma conduta ética
permanece, demandando medidas punitivas que inibam tal comportamento. Para o autor, a
essência da política pública, independente da conceituação em si, é a noção de problema
público, afinal, o objeto de uma política é resolver alguma questão problemática.
Segundo Rodrigues (2013, p.13), a política pública é o processo pelo qual os diversos
grupos que compõe a sociedade, com interesses, valores e objetivos convergentes e
divergentes, tomam decisões coletivas. São resultantes de atividade política e requerem
várias ações estratégicas destinadas a implementar os objetivos desejados, e, por isso,
envolvem mais de uma decisão política.
De maneira geral, os autores coincidem no conceito de políticas públicas e como ela é
dividida e aplicada. Mesmo havendo diversos conceitos e definições, há intersecções e
acaba havendo uma complementação com o avançar dos estudos, passar dos anos e as
mudanças sociais. Os processos de uma política pública vão definir seus encaminhamentos,
diante dos atores envolvidos, coalizões e interesses. Não há noção de certo ou errado, o
que varia é a demanda de cada situação.
As políticas públicas acontecem pela miríade de seus diversos atores. Para Secchi
(2013, s/n), a literatura das ciências políticas apresenta os atores como representantes
individuais, grupais ou mesmo, uma organização, os quais têm papel fundamental na arena
política. Tais atores têm a capacidade de influenciar as decisões no processo da política
pública, seja direita ou indiretamente. A influência dos atores nas políticas também tem
papel fundamental no que entra ou não na agenda. Assim como a definição conceitual de
política pública varia de autor, a categorização dos atores também vai variar. As categorias
auxiliam na compreensão do processo da política pública, tornando possível analisar a
influência e interferência da cada ator na construção de políticas.
De acordo com o arranjo de cada arena, há uma formação de seus atores e
categorização de sua influência. Rodrigues (2010) divide os atores políticos como sendo
atores individuais ou coletivos (pessoas, movimentos sociais, ONG’s), e atores públicos
(burocratas, gestores, juízes) ou privados (consumidores, empresários, terceiro setor, mídia,
ONG’s). Para a autora, os atores públicos são os que de fato decidem sobre a
implementação das políticas públicas. Ela destaca ainda a necessidade de os burocratas
ocuparem suas titulações por mérito (concurso público) ou pelo domínio do conhecimento
especializado na gestão de políticas públicas. A capacidade de negociação dos burocratas
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com a sociedade tem papel importante para a implementação de uma política e seu sucesso
em torno da justiça social e ética.
Capella (2016) apresenta e discute qual o tipo específico de ator que está envolvido no
processo de produção de políticas públicas denominado de empreendedor de políticas. O
empreendedor tem papel central no fluxo das políticas públicas, porém, podem se
apresentar de diversas formas quanto à elaboração de políticas públicas, podendo estar
dentro do governo, ou não. O que vai influenciar é tipo de investimento feito por cada
empreendedor em cada política a qual estiver articulado. O papel do empreendedor político
é essencial no processo de elaboração das políticas, entretanto, sem articulações o
empreendedor não tem poder a autonomia para gerar um processo de mudança na política,
pois é mais um dos atores que participam deste processo e não um ator exclusivo e com
maior poder decisório do que outros. A autora nos mostra também a importância do
empreendedor nas políticas e a necessidade desse papel para se efetivar um programa,
como no caso das coalizões.
Assim como a conceituação de políticas públicas e a categorização dos atores, a
compreensão do ciclo das políticas públicas também é variável, entretanto, também segue
um padrão para noção de fluxos no processo de construção de políticas públicas. Para
Secchi (2013), é imprescindível entender a importância dos atores no processo de políticas
públicas para compreender como o processo do ciclo de políticas funciona. Há diversos
atores

participantes,

como

atores

individuais,

coletivos,

governamentais,

não

governamentais.
O ciclo de políticas públicas, policy cycle, é um esquema elaborado para facilitar a
visualização dos fluxos de organização de uma política pública. De acordo com Dye (2005),
o processo político-administrativo usualmente utilizado adota o seguinte esquema: 1)
Identificação do problema; 2) Montar agenda para deliberação; 3) Formular propostas de
políticas; 4) Legitimar políticas; e 5) Avaliar políticas. Entende-se, portanto, o processo a
partir de uma série de atividades políticas e os envolvimentos de diversos atores. Cabe
destacar que as fases são divididas didaticamente e podem se intercalar ao longo do
processo.
A construção de políticas públicas no Brasil vem se reformulando desde a década de
1980, com a transição da ditadura para democracia. De acordo com Trevisan e Bellen
(2008) os, três motivos merecem destaque na expansão da discussão:

Em primeiro lugar, pelo deslocamento da agenda pública, [...] Em segundo
lugar, não obstante o fim do período autoritário, constatou-se que os
obstáculos à consecução de políticas sociais efetivas continuaram existindo,
o que serviu para fortalecer os estudos sobre políticas públicas, [...] Em
terceiro lugar, a difusão internacional da ideia de reforma do Estado e do
aparelho de Estado passou a ser o princípio organizador da agenda pública
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dos anos 1980-90, o que provocou uma proliferação de estudos de políticas
públicas (TREVISAN; BELLEN, 2008, p.532).

A movimentação política do país influenciou o aumento de estudos sobre a criação e
implementação das políticas públicas, entretanto, há uma produção horizontal – produz-se
mais do mesmo – causando consequente estagnação do avanço de tais políticas. Discutese acerca da necessidade de analisar essas políticas, por meio da avaliação, visando a
compreender o que precisa ser feito, o que já foi feito, o que carece de melhoria e/ou
mudanças, buscando avanço e aperfeiçoamento, abandonando a dicotomia sucesso versus
fracasso das políticas e partindo para um novo panorama, o qual visa a entender realmente
o que os resultados de uma política têm a nos sinalizar.
Lotta, Pires e Oliveira (2014) consideram que há uma defasagem na produção
científica sobre as políticas públicas referente à fase da implementação, baseada na baixa
quantidade de pesquisas sobre a temática nacionalmente. Uma justificativa para essa baixa
produção é a falta de interlocução entre os burocratas de médio escalão com os burocratas
nível de rua, ou seja, a falta dessa conexão cria uma lacuna de comunicação, influenciando
na forma como uma política será – ou não – implementada.
A ampliação de espaços para discussão e produção a respeito das políticas públicas
não acompanham a necessidade social. Existe um distanciamento do que realmente é
demanda de pesquisa e produção do que a agenda política almeja que seja produzido. “[...]
Sabe-se muito pouco sobre questões cruciais na esfera estadual, como, por exemplo, as
diferenças tão marcantes nas políticas formuladas e/ou implantadas pelos governos
estaduais” (TREVISAN; BELLEN, 2008, p.535). Há uma lacuna na produção pela influência
da agenda política, dando por vezes o direcionamento das agências de fomento e
contribuindo para a sensação de insuficiência na produção de conhecimento desta área.
Para Oliveira (2012), uma questão problemática na efetivação das políticas públicas é
a imprecisão dos objetos da política, ou seja, tais políticas são elaboradas não pela
perspectiva de demanda dos cidadãos – burocrata de nível da rua, mas sim por burocratas
de alto escalão, a partir do que eles pensam ser a real necessidade, tornado por vezes os
programas ineficientes.
Segundo Trevisan e Bellen (2008), ao analisar a avaliação das políticas públicas, já há
um embate do que realmente deveria ser avaliado. Os autores trazem então diversos
conceitos do que seria uma avaliação, mas percebe-se que o que as avaliações se propõem
a fazer é repetir o modelo sucesso verus fracasso. Oliveira (2012) ainda estabelece a
avaliação das políticas públicas a partir desta perspectiva, porém, seu foco está na
implementação das políticas. Embora os estudos de avaliação das políticas públicas no
Brasil venham ganhando destaque, a forma como as políticas vêm sendo avaliadas é
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insuficiente. Permanece o perfil gerencial e distante das produções acadêmicas. Os estudos
apontam para analise de resultados e
[...] a escassez de estudos ‘pós-decisão’ (Faria, 2003, 2005) pode ser
explicada tanto pela frágil institucionalização da área no Brasil (o que faz
com que a análise de políticas públicas continue imersa nas questões
analíticas tradicionalmente valorizadas pela ciência política), quanto pela
‘debilidade do campo de estudos da administração pública no país’ (Faria,
2003:22) (TREVISAN; BELLEN, 2008, p.538).

Para haver uma melhora significativa na produção de pesquisa sobre a avaliação das
políticas, torna-se essencial o uso de metodologias. Segundo os autores, desde a década
de 1960 há uma tendência de analisar a metodologia da política pública, mas assim como
as políticas precisam de atualização, a forma de avaliá-las precisa acompanhar o mesmo
passo.
As políticas podem ser avaliadas segundo seus objetivos, critérios, metas. “Diante dos
diversos objetivos de uma avaliação de política pública, podem-se distinguir três
modalidades de avaliação: avaliação de metas, avaliação de processos e avaliação de
impacto” (GARCIA, 2001; CARVALHO, 2003; COSTA E CASTANHAR, 2003 apud
TREVISAN; BELLEN, 2008, p.546). A avaliação de metas objetiva mensurar o sucesso que
um programa alcançou; a avaliação de processos tem como foco encontrar falhas nos
procedimentos do programa, e identificar as barreiras que estão impedindo a efetivação da
política, podendo gerar dados que tornem possível uma readequação do programa à
demanda; a avaliação de impacto tem como proposta detectar como a política tem gerado
impacto na sociedade, quais mudanças causaram, visando compreender sua efetividade
social.
As políticas públicas e os consequentes programas sociais são criados a partir de uma
demanda estabelecida e precisam acompanhar a celeridade que a sociedade civil carece.
Ainda que nas últimas décadas, principalmente na década de 90 o Brasil tenha conseguido
criar e implementar diversos programas sociais, os critérios avaliativos não acompanharam
esse crescimento. Para Trevisan e Bellen (2008), as políticas públicas precisam, além de
agenda e atores, de recursos para acontecerem e não é do interesse de quem faz tais
políticas ter uma avaliação negativa. O interesse político é incentivar pesquisas que
mostrem dados positivos, de crescimento e satisfatórios para a população, quando se sabe
que a realidade não é dessa forma.
Normativas nacionais e internacionais para o tratamento à pessoa privada de
liberdade
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De acordo com os dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),
em sua mais recente edição, de 2015, a qual apresenta um levantamento sobre a violência
contra pessoas LGBT em diversos países da América, principalmente os da América Latina,
nos últimos anos os atos de violência perpetrados por forças de segurança do Estado,
incluindo atos de tortura, tratamentos degradantes ou desumanos, uso excessivo da força,
detenção arbitrária e outras formas de abuso documentadas. Com efeito, vários Estados
Membros da OEA expressaram sua preocupação com estes abusos. “[...] Foram
documentados 43 casos de abuso policial entre janeiro de 2014 e março de 2015; porém a
Comissão ressalta os altos níveis de sub-registro de atos de violência, especialmente
quando cometidos por agentes estatais [...]” (CIDH, 2015, p.101). As informações que
chegam à Comissão são preocupantes, à medida que diversos países das Américas
notificam a perpetuação de casos de violência à população LGBT, crimes de tortura,
tratamentos desumanos dentro das prisões, delegacias, centros de detenção e demais
lugares do sistema prisional.
Segundo o PNAISP (2014), alguns marcos foram essenciais para a consolidação de
direitos humanos as pessoas privadas de liberdade, como a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948)1, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas
Cruéis2, Desumanos ou Degradantes, as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros
da ONU3, o Protocolo de Istambul4, Regras de Bangkok5 e a Convenção Americana de
Direitos Humanos6. Temos também a Constituição Federal Brasileira 7e suas Leis Federais,

1

Da qual o Brasil é signatário, proíbe em seu artigo V os tratamentos ou castigos cruéis, desumanos
ou degradantes.
2
Da qual o Brasil é signatário. Em seu artigo 2º obriga o Estado a tomar medidas eficazes de caráter
legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura (e
outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes) em qualquer território sob sua
jurisdição.
3
Determinação adotada pelo I Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e
Tratamento de Delinquentes, realizado em Genebra em 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico
da ONU em 31 de julho de 1957.
4

Manual para a investigação e documentação da tortura e outras penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes baseado na Convenção contra a Tortura e outras Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes.
5
Para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres
infratora, de 2010.
6
(Pacto de SanJose da Costa Rica), de 1969 e ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992.
7

Art. 3º - IV estabelece que o estado deve promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, incluindo-se, portanto as pessoas
privadas de liberdade. Art. 5º - III indica que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante e ainda, no inciso X afirma que são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação, sendo assegurado aos presos pelo inciso XLIX o respeito à integridade
física e moral. Art. 5º - L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de amamentação; Art. 5º - XLVIII - a pena será cumprida em
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
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como: Lei nº 12.847, de 2 de agosto de 2013: Institui o Sistema Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura; cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Decreto nº 7.508, de 28 de junho
de 2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde –SUS, Decreto nº 6.085, de 19 de abril de 2007:
Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotado em 18 de dezembro de 2002. E por
fim, a criação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária Resolução
(CNPCP) do Conselho Nacional de Combate à Discriminação - CNCD/LGBT. Estabelece os
parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil.
De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos (s/d), a Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República (SDH/PR) tem como missão desenvolver políticas
públicas de enfrentamento ao preconceito e à discriminação contra Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) e deve ser executada pelas Secretaria Nacional
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (SNPDDH) por intermédio das coordenaçõesgerais de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e
do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (vide anexo).
A reivindicação por políticas públicas constitui, na atualidade, uma das principais
demandas do movimento LGBT brasileiro, principalmente na área da saúde e de segurança
pública. No que tange à perspectiva de segurança, tais movimentos LGBT exigem proteção
quando embasados na Constituição Federal que reconhece a segurança como um dos
direitos individuais fundamentais e também como direito social definindo-a, no artigo 144,
como dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. O sentido constitucional da
segurança pública como responsabilidade de todas/os deriva do reconhecimento da
importância do papel da sociedade tanto na participação quanto no controle das políticas
dessa natureza. A participação popular na área da segurança pública ganhou impulso com a
criação dos conselhos de segurança pública em todas as instâncias governamentais e com
a edição do Programa de Segurança com Cidadania (Pronasci) (MELLO; AVELAR; BRITO,
2014).
A falta de uma política pública que seja implementada e mantida independente de
gestão ou posição partidária - e a homofobia institucional dificultam na garantia de Direitos
às pessoas trans. Violência está por todos os lados: Essa realidade de violências dirigidas à
população LGBT “[...] como “violentas e higienistas” e relacionaram a atuação dos órgãos de
segurança do Brasil à herança do período da ditadura” (MELLO; AVELAR; BRITO, 2014,
p.315).
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A agenda representa um ponto crucial para a implementação de políticas públicas.
Cobb e Elder (1983) apud Secchi (2013) entendem que há dois tipos de agenda: agenda
política e agenda formal. O que difere as agendas são os atores envolvidos e como
entendem o problema público, pois enquanto a agenda política levanta demanda que
carecem de políticas públicas, na agenda formal a demanda já foi decidida e se discutirá
como elaborar seu processo de construção.
Segundo Mello, Avelar e Brito (2014), a respeito da criação de políticas públicas
efetivas para a população LGBT, “Nunca se teve tanto, e o que há é praticamente nada”
(p.315). Deste modo, a partir de documentos disponibilizados por canais oficiais do Governo
Federal, como o Ministério da Saúde e Ministério dos Direitos Humanos, fez-se um
levantamento de programas governamentais, decretos, portarias e políticas públicas
voltadas à população transgênera, em sua maior dentro do guarda-chuva LGBT (Tabela 1).
O recorte temporal inicia a partir do ano de 2002 e vai até o ano de 2016. Apesar de
recentes, estas são as primeiras iniciativas envolvendo a comunidade LGBT em ações
governamentais.

Tabela 1: Agenda de Políticas Públicas e Programas Governamentais por ano no Brasil
2002-2016 – produção das autoras.
Ano

Agenda de Políticas Públicas e Programas Governamentais

2002

Programa Nacional de Direitos Humanos 2 (PNDH 2)

2004

Programa Brasil Sem Homofobia

2007

I Conferencia Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (convocada pelo Governo Federal)

2008

Portaria n.º 457 - Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde

2009

Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT
(PNPCDH-LGBT)

2010

Relatório de Monitoramento das Ações do Plano Nacional de Promoção
da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais – (PNPCDH-LGBT)

2011

Programa Nacional de Direitos Humano 3 (PNDH 3)

2011

II Conferência Nacional de LGBT

2011

Relatório de Violência Homofóbica No Brasil

2011

Portaria 2.836 - Política De Saúde Integral Da População LGBT

2012

Cidadania LGBT: Mapa De Boas Práticas Brasil E União Européia

2012

Relatório de Violência Homofóbica no Brasil
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2013

Relatório de Violência Homofóbica no Brasil

2014

Portaria Interministerial nº 1 - Institui a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Art. 4º
Constituem-se diretrizes da PNAISP: IV - respeito à diversidade étnicoracial, às limitações e às necessidades físicas e mentais especiais, às
condições econômicosociais, às práticas e concepções culturais e
religiosas, ao gênero, à orientação sexual e à identidade de gênero

2014

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)
Resolução conjunta nº 1, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária – CNPCP e do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação - CNCD/LGBT: Estabelece os parâmetros de acolhimento
de LGBT em privação de liberdade no Brasil

2016

III Conferência Nacional LGBT

2016

Decreto nº 8.727 – Uso do Nome Social e o reconhecimento da identidade
de gênero de pessoas travestis e transexuais

O Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 2 (p.12) (2002), incorpora
ações específicas no campo da garantia do direito à educação, à saúde, à previdência e
assistência social, ao trabalho, à moradia, a um meio ambiente saudável, à alimentação,
à cultura e ao lazer, assim como propostas voltadas à educação e à sensibilização de
toda a sociedade brasileira com vistas à construção e consolidação de uma cultura de
respeito aos direitos humanos. Atendendo a anseios da sociedade civil, foram
estabelecidas novas formas de acompanhamento e monitoramento das ações
contempladas no Programa Nacional, baseadas na relação estratégica entre a
implementação do programa e a elaboração dos orçamentos em nível federal, estadual e
municipal. Deixa de circunscrever as ações propostas a objetivos de curto, médio e longo
prazo, e passa a ser implementado por meio de planos de ação anuais, os quais definirão
as medidas a serem adotadas, os recursos orçamentários destinados a financiá-las e os
órgãos responsáveis por sua execução.
O Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 dá continuidade ao processo
histórico de consolidação da promoção e defesa dos Direitos Humanos no Brasil. Incorpora
transversalidade nas diretrizes e objetivos estratégicos propostos, na perspectiva da
universalidade, indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos. Estruturado em
seis eixos orientadores, subdivididos em 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos que
incorporam ou refletem os 7 eixos, as 36 diretrizes e as 700 resoluções da 11ª Conferência
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Nacional de Direitos Humanos. Tendo como foco a livre orientação sexual e do respeito a
identidade de gênero, temos no Objetivo Estratégico V, da PNDH-3:
Garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero.
Ações programáticas:
a) Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de
respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero, favorecendo a
visibilidade e o reconhecimento social.
b) Apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do
mesmo sexo.
c) Promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais
homoafetivos.
d) Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público
todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), com base na desconstrução da
heteronormatividade.
e) Desenvolver meios para garantir o uso do nome social de travestis e
transexuais.
f) Acrescentar campo para informações sobre a identidade de gênero dos
pacientes nos prontuários do sistema de saúde.
g) Fomentar a criação de redes de proteção dos Direitos Humanos de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), principalmente a
partir do apoio à implementação de Centros de Referência em Direitos
Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia16 e de núcleos de
pesquisa e promoção da cidadania daquele segmento em universidades
públicas.
h) Realizar relatório periódico de acompanhamento das políticas contra
discriminação à população LGBT, que contenha, entre outras, informações
sobre inclusão no mercado de trabalho, assistência à saúde integral,
número de violações registradas e apuradas, recorrências de violações,
dados populacionais, de renda e conjugais (PNDH-3, 2011, p.120).

Além das diretrizes de respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero, no
Objetivo Estratégico V, tem-se também diretrizes para a redução da violência de gênero,
sejam elas motivadas por etnia, idade, orientação sexual, ou mesmo, pela situação de
vulnerabilidade. Suas ações programáticas são voltadas para:
a) Fortalecer a atuação da Polícia Federal no combate e na apuração de
crimes contra Direitos Humanos.
b) Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento
sobre serviços de atendimento, atividades desenvolvidas pelos órgãos e
instituições de segurança e mecanismos de denúncia, bem como a forma
de acioná-los.
c) Desenvolver e implantar sistema nacional integrado das redes de saúde,
de assistência social e educação para a notificação de violência.
d) Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da
violência contra pessoas com deficiência, idosos, mulheres, indígenas,
negros, crianças, adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais,
travestis e pessoas em situação de rua.
o) Implementar ações de promoção da cidadania e Direitos Humanos das
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis (LGBT) com foco na
prevenção à violência, garantindo redes integradas de atenção (PNDH-3,
2011, p.143).
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O relatório Cidadania LGBT: Mapa De Boas Práticas Brasil e União Europeia (2012) foi
uma parceria entre esses países visando à troca de experiências no enfrentamento
da homofobia. Promover a igualdade resguardando o direito à diversidade é um desaﬁo
compartilhado pelos Estados Nacionais e só se faz possível através da garantia dos Direitos
Humanos para todas e todos. Segundo o relatório, a população LGBT está entre aquelas
alvo de inúmeras violações de Direitos Humanos em diversas partes do mundo. O diálogo
entre os países assume o enfrentamento a tais violações como uma bandeira de luta dos
Direitos Humanos e de suma importância para o fortalecimento da cidadania de LGBTs.
A vigência do conservadorismo de matriz religiosa que, se não controla,
interfere decisivamente nos debates acerca dos direitos sexuais no Brasil e
no mundo, comprometendo a constitucional laicidade do Estado brasileiro,
dificultando a implementação de operacionalização de políticas públicas
mais efetivas no campo dos direitos humanos, sobretudo aos direitos da
população LGBT (MELLO; AVELAR; BRITO, 2014, p.316).

Os primeiros dados produzidos por um canal oficial no Brasil foram obtidos pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) que apresentou duas
versões do Relatório sobre violência homofóbica no Brasil: o ano de 2011 e de 2012,
elaboradas com informações consolidadas especialmente a partir de denúncias oriundas do
Disque Direitos Humanos (Disque 100). Vale destacar as seguintes informações acerca do
perfil das vítimas: pessoas do sexo biológico masculino (67,5% em 2011;20 e 71,38% em
2012); negras (51,1% em 2011;22 e 40,55% em 2012); jovens (47,1% com idade entre 15 e
29 anos, em 2011;24 e 61,16% em 2012). Dentre as temáticas abordadas, estão: a
necessidade de representatividade nas esferas políticas; falta de dados oficiais; a
regulamentação de visita íntima para casais homoafetivos; a criação de delegacias
especializadas; e a inexistência de legislação federal para criminalização da homofobia,
tornando instrumentos normativos estaduais e municipais sem alcance e uma eficácia
limitados (MELLO; AVELAR; BRITO, 2014).
De acordo com os dados do Ministério da saúde, as políticas públicas voltadas para
a população privada de liberdade têm passado por inovações, em 2014, foi publicada a
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP). Esta política tem como objetivo garantir o acesso das pessoas
privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral do Sistema Único de Saúde,
bem como institui o Serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas
aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei (EAP), vinculado à
PNAISP, com o objetivo de redirecionar os modelos de atenção à pessoa com transtorno
mental em conflito com a lei, atendendo aos preceitos da Lei 10.216/2001.
O PNAISP (2014) reúne portarias que serviram de norteador para a implantação e a
implementação do acesso a atenção básica à saúde pelo SUS para as pessoas privadas de
liberdade. Além disso, apresentam marcos legais, decretos, resoluções, recomendações e
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resoluções internacionais que serviram de base para a elaboração do documento e que
possam servir de guia para novas ações nessa perspectiva de garantia ao direito.
Dentro das normativas internacionais, temos os Princípios de Yogyakarta8. Este
dispositivo discorre sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em
relação à orientação sexual e identidade de gênero, com ênfase no direito ao tratamento
humano durante a detenção. Segundo informações recebidas pela CIDH (2015), países
como Argentina, Brasil, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguai,
Estados Unidos da América e Uruguai possuem celas separadas, destinadas as pessoas
trans, porém, há uma preocupação quanto à manutenção de direitos como acesso digno a
saúde (como por exemplo, continuação de tratamento hormonal) e a participação de
programas sociais dentro das unidades, haja vista que por vezes as celas destinadas a essa
população, são as celas conhecidas como “solitárias”, isolando-os assim de qualquer
convívio, parte importante no processo de ressocialização.
Em reportagem publicada no Site das Nações Unidas Brasil (2016), sobre os índices
de suicídio, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OMS)
alertaram para agravamento desta questão de saúde pública, responsável por uma morte a
cada quarenta segundos no mundo. Dentre as questões destacadas como agravante no
aumento do número de suicídios, receberam ênfase pessoas que passaram por situações
de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas, bem como, grupos considerados
vulneráveis por sofrerem discriminação, como refugiados, população LGBT e pessoas
privadas de liberdade.
8

Princípios de Yogyakarta: Direito a tratamento Humano durante a detenção: toda pessoa privada da
liberdade deve ser tratada com humanidade e com respeito pela dignidade inerente à pessoa
humana. a orientação sexual e identidade de gênero são partes essenciais da dignidade de cada
pessoa. Os Estados deverão: a) Garantir que a detenção evite uma maior marginalização das
pessoas motivada pela orientação sexual ou identidade de gênero, expondo-as a risco de violência,
maus-tratos ou abusos físicos, mentais ou sexuais; b) Fornecer acesso adequado à atenção médica e
ao aconselhamento apropriado às necessidades das pessoas sob custódia, reconhecendo qualquer
necessidade especial relacionada à orientação sexual ou identidade de gênero, inclusive no que se
refere à saúde reprodutiva, acesso à informação e terapia de HIV/Aids e acesso à terapia hormonal
ou outro tipo de terapia, assim como a tratamentos de reassignação de sexo/gênero, quando
desejado; c) Assegurar, na medida do possível, que todos os detentos e detentas participem de
decisões relacionadas ao local de detenção adequado à sua orientação sexual e identidade de
gênero; d) Implantar medidas de proteção para todos os presos e presas vulneráveis à violência ou
abuso por causa de sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero e assegurar, tanto
quanto seja razoavelmente praticável, que essas medidas de proteção não impliquem maior restrição
a seus direitos do que aquelas que já atingem a população prisional em geral; e) Assegurar que as
visitas conjugais, onde são permitidas, sejam concedidas na base de igualdade a todas as pessoas
aprisionadas ou detidas, independente do gênero de sua parceira ou parceiro; f) Proporcionar o
monitoramento independente das instalações de detenção por parte do Estado e também por
organizações não-governamentais, inclusive organizações que trabalhem nas áreas de orientação
sexual e identidade de gênero; g) Implantar programas de treinamento e conscientização, para o
pessoal prisional e todas as outras pessoas do setor público e privado que estão envolvidas com as
instalações prisionais, sobre os padrões internacionais de direitos humanos e princípios de igualdade
e não-discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de gênero (p.19),
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No âmbito do Ministério da Saúde foi regulado, através da Portaria n.º 457 de 19 de
agosto de 2008, o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde. Hoje o processo
transexualizador está em funcionamento nas cidades de: Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo
e Porto Alegre. Ainda na esfera da Saúde, está assegurado, através da Portaria 2.836 de 1º
de dezembro de 2011, a política de saúde integral da população LGBT. O termo, Processo
Transexualizador, é adotado pelo ministério da saúde, Entretando, Cunha (2014) utiliza o
termo redesigniação de gênero, fazendo um comparativo entre a noção biomédica do
processo, com a noção social, levando em conta a identidade de gênero da pessoa. O termo
transgênero pode ser entendido como “alguém cuja identidade de gênero apresenta algum
tipo de discordância, conflito ou não-conformidade com as normas de conduta socialmente
aceitas e sancionadas para a categoria de gênero em que foi classificado ao nascer” (LANZ,
2014, p.74). Nessa perspectiva, a transgeneridade refere-se a um guarda-chuva de termos
que atualmente podem ser compreendidos como transgêneros, partindo da noção de
transgressão da visão binária de gênero (homem e mulher) para uma visão não-binária,
onde não há necessidade de categorização se a pessoa é reconhecida como homem ou
mulher.
Na perspectiva biomédica, a noção de identidade de gênero trans tem um caráter
patológico. De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), localizado no Capítulo V, sobre Transtornos
mentais e comportamentais (código F00-F99), enquadrado como Transtornos da
personalidade e do comportamento adulto (código F60-F69), especificamente como
Transtornos da identidade sexual (F-64). Já segundo o Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais, em sua quinta edição (DSM-5), entre a transgeneridade como Disforia
de Gênero e deve obedecer a critérios específicos para ser enquadrado como tal.
O relatório Cidadania LGBT: Mapa De Boas Práticas Brasil e União Europeia (2012) foi
uma parceria entre esses países visando à troca de experiências no enfrentamento
da homofobia. Promover a igualdade resguardando o direito à diversidade é um desaﬁo
compartilhado pelos Estados Nacionais e só se faz possível através da garantia dos Direitos
Humanos para todas e todos. Segundo o relatório, a população LGBT está entre aquelas
alvo de inúmeras violações de Direitos Humanos em diversas partes do mundo. O diálogo
entre os países assume o enfrentamento a tais violações como uma bandeira de luta dos
Direitos Humanos e de suma importância para o fortalecimento da cidadania de LGBTs.
A vigência do conservadorismo de matriz religiosa que, se não controla,
interfere decisivamente nos debates acerca dos direitos sexuais no Brasil e
no mundo, comprometendo a constitucional laicidade do Estado brasileiro,
dificultando a implementação de operacionalização de políticas públicas
mais efetivas no campo dos direitos humanos, sobretudo aos direitos da
população LGBT (MELLO; AVELAR; BRITO, 2014, p.316).
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Os primeiros dados produzidos por um canal oficial no Brasil foram obtidos pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) que apresentou duas
versões do Relatório sobre violência homofóbica no Brasil: o ano de 2011 e de 2012,
elaboradas com informações consolidadas especialmente a partir de denúncias oriundas do
Disque Direitos Humanos (Disque 100). Vale destacar as seguintes informações acerca do
perfil das vítimas: pessoas do sexo biológico masculino (67,5% em 2011;20 e 71,38% em
2012); negras (51,1% em 2011;22 e 40,55% em 2012); jovens (47,1% com idade entre 15 e
29 anos, em 2011;24 e 61,16% em 2012). Dentre as temáticas abordadas, estão: a
necessidade de representatividade nas esferas políticas; falta de dados oficiais; a
regulamentação de visita íntima para casais homoafetivos; a criação de delegacias
especializadas; e a inexistência de legislação federal para criminalização da homofobia,
tornando instrumentos normativos estaduais e municipais sem alcance e uma eficácia
limitados (MELLO; AVELAR; BRITO, 2014).
Não há justificativa para a discriminação contra às pessoas privadas de sua liberdade
em razão de sua identidade de gênero. Assim como os Princípios e Boas Práticas para a
Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas da CIDH, preza e prega pelos
direitos humanos independentemente de sexo, gênero, orientação sexual, ou qualquer outra
condição social, os Princípios de Yogyakarta, entende que o respeito a dignidade humana,
incluso o respeito a identidade de gênero são processos fundamentais para a dignidade de
todas as pessoas.

Considerações Finais
A preocupação com a representatividade política da população LGBT no Brasil nas
diversas esferas de poder é recente. Analisar a agenda governamental e os ciclos das
políticas públicas para a comunidade LGBT, principalmente para o “T” (trasngêneros), é um
desafio, haja vista, a insuficiência de dados e por serem programas e ações ainda jovens
(menos de 10 anos). Além disso, a burocracia na política brasileira dá ênfase à análise da
lógica de recrutamento para os altos cargos da administração pública, seus perfis e
dirigentes (GOUVEIA, 1994; ABRÚCIO, LOUREIRO E ROSA, 1998; D’ARAÚJO, 2007 apud
MONTEIRO, 2013). Nos documentos levantados por este trabalho, sobre a implentação de
políticas públicas para o público LGBT, observou-se que tais documentos foram elaborados
e assinados durante o Governo do Partido dos Trabalhadores, nas gestões de Lula e Dilma.
A falta de uma política pública efetiva traz insegurança quanto a manutenção dos programas
existentes e a implementação de novos programas e políticas.
Ainda de acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, a criação do Termo
de Cooperação para Enfrentamento à Homofobia teve como proposta unificar de esforços
entre a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério da Justiça e os Estados e Distrito
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Federal, realizando ações no sentido de capacitar os órgãos de segurança pública para o
enfrentamento da homofobia. Estados que já assinaram: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,
Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins.
Os Comitês Estaduais de enfrentamento à homo/lesbo/transfobia são espaços de
articulação entre a sociedade civil organizada, instituições privadas e governo, tendo como
objetivo acompanhar e monitorar casos de homofobia, lesbofobia e transfobia a fim de evitar
a impunidade e o esquecimento dos mesmos. Atualmente o Comitê está em funcionamento
em São Paulo e no Acre. Travestis e transexuais servidoras públicas federais têm garantido
o direito ao uso do nome social.
Por fim, diante do panorama apresentado, a luta por políticas públicas é uma das
principais demandas do movimento LGBT brasileiro, tornando-se legítima e necessária. A
falta de uma política pública de Estado dificulta a garantia de Direitos dessas pessoas,
aumenta a sensação de insegurança e o medo. As mudanças de Governo, principalmente
os governos conservadores tornam o panorama aterrorizante e preocupante, haja vista o
crescente número de crimes de lesbo/trans/homofobia no Brasil. Deste modo, a participação
social é essencial – de movimentos LGBT, movimentos feministas, ONGS – porém, a
representatividade é a arma da vez.
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INTRODUÇÃO
Muito se tem produzido de estudos quantitativos e qualitativos sobre a população
carcerária brasileira, porém, tal qual as demais pesquisas sociais que não possuem em seu cerne
o protagonismo feminino, a discussão a cerca do tema raramente vem acompanhada de um
recorte de gênero. Estatísticas atuais ilustram a urgência de se reverter este quadro.
Segundo os últimos dados de junho de 2014 divulgados pela INFOPEN, no período de
2000 a 2014 o aumento da população feminina foi de 567,4%, enquanto a média de crescimento
masculino, no mesmo período, foi de 220,20%, refletindo, assim, a curva ascendente do
encarceramento em massa de mulheres. Não obstantes ao fato de que em 2000 as mulheres
representavam 3,2% da população prisional e em 4 anos elas passaram a representar 6,4% do
total encarcerado, continua-se a tratar estas mulheres como presos que menstruam, negando-lhes
a devida atenção às suas especificidades.
Em geral, as mulheres submetidas ao cárcere são jovens, têm filhos, são as responsáveis
pela provisão do sustento familiar, possuem baixa escolaridade, são oriundas de extratos sociais
desfavorecidos economicamente e exerciam atividades de trabalho informal em período anterior
ao aprisionamento (INFOPEN Mulheres, 2014). Cruzando-se os dados apresentados por este
Levantamento Nacional aos fornecidos pelo IBGE (2013), é possível identificar mais uma
característica ressaltada, porém não comumente utilizada como norteadora nos escassos estudos
sobre a população carcerária feminina, que é imprescindível para traçar o real perfil destas
mulheres.
A população brasileira conta com um número em torno de 201.462.680 pessoas, das quais
103.571.423 são mulheres (51,4% da população total), sendo 53.566.935 mulheres negras (26,5%
da população total, 51,71% do número total de mulheres). Quando levamos a mesma estatística
para os presídios brasileiros, esta se apresenta da seguinte forma: o número de pessoas presas
gira em torno 579.781, das quais 37.380 são mulheres (6,4% da população carcerária), sendo
25.418 mulheres negras (4,3% da população carcerária, 68% das presas). Nota-se então que a
proporção da população feminina negra aumenta consideravelmente quando voltada para as
mulheres em situação prisional, expondo que, para além do recorte de gênero, torna-se
necessário e indispensável estabelecer uma discussão racializada sobre o encarceramento
feminino no Brasil.
Este trabalho é parte de minha dissertação de Mestrado, ainda em andamento, que tratará
das opressões vividas especificamente por mulheres negras e que são intensificadas a partir do
momento em que estas mulheres são encarceradas. O presente abordará, especificamente, uma
opressão que vem sendo bastante pesquisada e discutida atualmente: a Solidão da Mulher Negra.
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MAIS QUE MULHER, NEGRA

Como já exposto, o recorte de gênero não dá conta da discussão relacionada às mulheres
encarceradas, uma vez que invisibiliza o fato de que existem experiências que dependem ou se
originam da raça a qual essas mulheres pertencem. No caso das mulheres privadas de liberdade,
o simples recorte de gênero apaga as cores das mulheres presas e mascara as opressões raciais
por elas vividas – como as discutidas neste trabalho – ora apontando-as como opressões de
gênero, ora jogando-as para debaixo do tapete.
Porém, é sabido que esta está longe de ser a única discussão onde se torna necessário o
apontamento das múltiplas especificidades de grupos oprimidos. Gênero, raça, classe social,
idade, deficiência física, todas estas são categorias que, quando articuladas, projetam identidades
que sofrem opressões próprias originadas exatamente dessa intersecção. É deste processo que o
conceito de interseccionalidade vem dar conta.
Ao introduzir o conceito de “interseccionalidade”, Kimberlé Crenshaw afirma que a
experiência interseccional é maior do que a soma do racismo e sexismo e qualquer análise que
não a tome em conta não consegue de forma correta ter em consideração as formas particulares
de subordinação de muitas mulheres, particularmente as mulheres negras.
A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a
opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que
fluem ao longo

de tais eixos, constituindo

aspectos

dinâmicos ou

ativos do

desempoderamento. (CRENSHAW, p.177, 2002)

De acordo com Crenshaw problema interseccional não está simplesmente no fato de não
abordar um único tipo de discriminação de forma completa, mas no fato de que uma gama de
violações de direitos humanos fica obscurecida quando não se consideram as vulnerabilidades
interseccionais de mulheres marginalizadas.
Se abster das categorias de classe ou raça/etnia em estudos de gênero é negar a
identidade, as experiências vividas de mulheres negras, é colocar-nos no mesmo nível de
opressões e privilégios que mulheres brancas, é invisibilizar nossas especificidades. A quem
pretenda continuar a estudar as questões de sexo/gênero, a teoria da interseccionalidade constitui
um desafio que nunca deverá deixar de ser pensado e transposto. (NOGUEIRA, 2013)
Uma breve análise de dados divulgados pelo “Retrato das Desigualdades de Gênero e
Raça (IPEA, 2001) aponta que a intersecção de raça/etnia com outras categorias (como gênero e
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classe social), evidencia fortes contrastes na sociedade brasileira. Estes contrastes recaem
transversalmente em distintas esferas da vida social, incidindo sobre o acesso à educação, à
saúde, à qualidade de vida, saneamento básico, inserção no mercado de trabalho, acesso à
informação, à justiça e à cidadania. (SEGATO, 2006). Somos nós, mulheres negras, que
apresentamos os piores indicadores sociais.
Ou seja, grupos de mulheres indígenas e grupos de mulheres negras, por exemplo,
possuem

demandas

específicas

que,

essencialmente,

não

podem ser tratadas,

exclusivamente, sob a rubrica da questão de gênero se esta não levar em conta as
especificidades que definem o ser mulher neste e naquele caso. (CARNEIRO, pg.119,
2003)

Como bem ressalta Sueli Carneiro (2003), quando falamos do mito da fragilidade feminina,
que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, não estamos
falando de todas as mulheres, estamos falando das mulheres brancas. Nós, mulheres negras,
nunca reconhecemos em nós mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis.
Somos as mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas,
como vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mulheres que não entenderam nada quando as
feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Somos mulheres com
identidade de objeto.
Há mais de 41 milhões de mulheres negras no Brasil , o que representa 26,5% do total da
população brasileira (IBGE, 2013). São estas as mulheres que estão sujeitas a múltiplas formas
de discriminação social em consequência da intersecção cruel do racismo e do machismo, a qual
resulta num massacre social com impacto negativo sobre todas as dimensões da vida.
A noção de interseccionalidades remete-se à acumulação, por uma pessoa, de várias
marcas de subordinação, a qual leva à deterioração da forma de sua inclusão social. Dessa
forma, a inserção social de uma mulher negra perpassa dois conjuntos de condicionantes
que subordinam sua posição no espectro social: ser mulher e ser negra. (Dossiê Mulheres
Negras, 2013, p.82)

Como bem frisa Audre Lorde (1984), nós mulheres negras sabemos que a violência e o
ódio formam parte inextrincável da trama de nossas vidas e que não há descanso possível. Não
apenas enfrentamos a eles nas barricadas ou nos becos escuros, mas também nos lugares onde
nos atrevemos a verbalizar nossa resistência. Para nós, a violência está cada vez mais
entrelaçada ao nosso cotidiano. Alguns problemas nós compartilhamos como mulheres, outros
não. O medo da mulher branca é de seu filho crescer, adentrar o patriarcado e testemunhar contra
você, nosso medo é de que nossas crianças sejam arrastadas por carros e jogadas na rua.
Sujeita à múltiplas formas de subordinação dentro da sociedade, a mulher negra é mais
vulnerável às violências sociais, violências estas que levam à vulnerabilidade penal – ilustrada
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pelas estatísticas alarmantes já apresentadas – e repercute no processo de execução penal e na
vida em condições carcerárias, que tendem a reproduzir as violências sofridas por estas mulheres
antes de serem presas.

A SOLIDÃO DESDE O BERÇO

Estudos apontam o alto índice de preterimento da mulher negra frente a mulher branca
pelos homens negros, no âmbito afetivo-sexual/conjugal, o que acarreta o sentimento de solidão e
humilhação às mulheres negras. Porém, a solidão da mulher negra antecede sua vida adulta e
extrapola suas relações amorosas. A Solidão da Mulher Negra, vem desde a infância – em uma
família desestruturada pelo machismo validado por uma sociedade patriarcal e o racismo validado
por um Estado genocida -, perpassa a fase escolar – com o isolamento para evitar humilhações
racistas por parte de colegas e professores -, atinge a adolescência – na construção solitária de
uma identidade “aceitável” - e alcança a vida adulta – nas relações amorosas, na vida profissional,
nos serviços de atenção à saúde, na criação dos filhos que o Estado não matou não prendeu.
O Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
aponta dados sobre as relações afetivo-amorosas da mulher negra brasileira que chamaram a
atenção de pesquisadores. O levantamento apontou que, à época, mais da metade delas –
52,52% – não vivia em união, independentemente do estado civil. A estatística expõe a realidade
de mulheres negras brasileiras que há muito é relatada por nós, uma vez que sentimos na pele os
efeitos da solidão e do preterimento frente a mulher branca durante toda a vida.
A discussão em torno da solidão da mulher negra ganhou força nos últimos tempos através
de estudos e estatísticas que dão conta do sentimento de preterimento da mulher negra pelo
homem negro, frente a mulheres brancas. A partir do desenvolvimento e aprofundamento do tema,
nota-se que a sensação de solidão da mulher negra não se limita à relação amorosa-sexual, tendo
muitas vezes sua origem antes mesmo da fase adulta, com o abandono paterno ou afastamento
parental físico ou afetivo.
O Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça (IPEA, 2013) aponta que, a partir de
2009, a maioria das famílias brasileiras chefiadas por mulheres passou a ser constituída por
mulheres negras, de forma que, em 2013, os dados afirmam que as famílias chefiadas por
mulheres negras são maioria entre aquelas dos tipos “casal com filhos” e “mulher com filhos”:
respectivamente, 52,4% e 55,2% do total das famílias de chefia feminina. Estas são famílias que
tendem a ser mais numerosas e representavam os dois modelos mais frequentes entre as chefes
negras e a chefia feminina de modo geral.
Desde a época da escravidão até hoje, mulheres negras, ainda que sejam atualmente a
principal provedora de seus lares, permaneceram cuidando das famílias de outras mulheres –
brancas – que tem em seus lares maridos e filhos. De forma que o machismo, o patriarcado, o
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capitalismo mas, sobretudo, o racismo obrigaram mulheres negras a passarem a maior parte da
vida distantes de seus familiares, privando-as de estabelecer um elo mais estreito com seus lares
e manter maior contato com outras pessoas, já que foram privadas da continuidade dos estudos,
de viagens e até mesmo de

contatos frequentes com formas e meios de lazer e entretenimento.

No debate sobre a solidão da mulher negra na criação de seus filhos é importante frisar que, ainda
segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), 5,5 milhões de brasileiros em idade escolar não
possuem o registro paterno em sua certidão.
Destacamos a percepção da solidão com significado de dificuldade social de comunicar-se,
que apareceu no discurso das mulheres. A literatura mostra a importância de suporte social
e afetivo em situações de crise, e a importância do diálogo para restabelecimento
emocional dos sujeitos em situação de sofrimento. O sentimento de solidão também foi
relacionado com o abandono. (SOUZA, p.91. 2008)

Bebendo até hoje de sua tradição escravocrata e patriarcal, no Brasil, enquanto mulheres
brancas, apesar das dificuldades, encontram maior facilidade de estruturar suas famílias e cuidar
de suas crianças, as mulheres negras são abandonadas por seus parceiros, tal qual seus filhos
são abandonados pela figura paterna, de forma que mães negras em sua maioria acabam por
vivenciar a maternidade de forma solitária. Quando esta maternidade lhe é permitida.
Qualquer jovem negro, ou qualquer pessoa que tenha o mínimo de contato com jovens
negros, principalmente os periféricos, conhecem as principais recomendações de suas mães
negras: Não usar roupas muito largadas, não usar roupas boas demais; não andar correndo, não
andar muito devagar; não falar muito alto, não sussurrar; não encarar policiais, não ignorar
policiais; andar com identidade e carteira de trabalho – por fim, evitar toda e qualquer ação que o
aproxime mais ainda do esteriótipo já designado à ele desde antes do seu nascimento, pela cor
das suas origens.
Filhos que não tiveram o direito de nascer; filhos nascidos que não tiveram o direito de
crescer junto à mãe; filhos nascidos e quase criados que não tiveram o direito de permanecerem
vivos; filhos nascidos, quase criados e vivos que nunca foram assistidos pela Lei do Ventre Livre
pois carregam em si o crime de ser negro: A privação da mulher negra “em liberdade” da criação
de seus filhos se dá quando o mesmo Estado que lhe nega o direito sob seu próprio corpo, lhe
obriga a morrer em abortos clandestinos ou parir filhos negros aos quais não proporcionará nem
saúde, nem alimentação, nem educação, mas aos quais ofertará o estereótipo de inimigo padrão
da sociedade, a ser eliminado através da morte ou encarceramento compulsório.
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A SOLIDÃO EM CÁRCERE

A partir da análise da Legislação Brasileira, é possível identificar que nos últimos cinco
anos houve um incremento nas leis e atos normativos referentes ao sistema penal feminino, com
regulamentações precisas e específicas em relação à maternidade e prisão.
No plano internacional, em dezembro de 2010, a Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) aprovou as regras mínimas para tratamento da mulher presa e medidas
não privativas de liberdade para as mulheres em conflito com a lei, as chamadas Regras de
Bangkok.
Já no âmbito nacional, houve recentemente três importantes modificações legislativas, no
sentido de garantir o exercício de maternidade pela reclusa: a Lei nº 12.962/14, que regula sobre
o convívio entre pais em situação de prisão e suas filhas e filhos, a Lei nº 11.942/09, que assegura
às mães reclusas e aos recém-nascidos condições mínimas de assistência exercício da
maternidade, e, por fim, a Lei nº 12.403/11, que estendeu às gestantes e mães o direito à prisão
domiciliar em substituição à prisão preventiva.
Ainda houve a importante Resolução nº 3 do Conselho de Política Criminal e Penitenciária
(CNPCP) de 15 de julho de 2009, que disciplina a situação de filhas e filhos de mulheres
encarceradas e institui o prazo mínimo de um ano e seis meses para que suas crianças
permaneçam consigo.
Ressalto que o trabalho ainda encontra-se em processo de elaboração, tendo como base
as leis já selecionadas e expostas, e os dados e relatos do trabalho de campo que estão sendo
coletados em visitas às unidades. O objetivo é comentar cada uma das leis a partir do material
recolhido em campo, de modo ilustrar como estas são aplicadas a partir da minha observação e
da vivência das internas e das funcionárias do sistema carcerário feminino do Rio de Janeiro.
Mãe presa, criança presa? Quem decide? Quem paga?

Constituição Federal


“Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus

filhos durante o período de amamentação”. (Art. 5º, inciso L, CF)


“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: IV —

educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (Art. 208).

Estatuto da Criança e Adolescente


“Nenhuma criança poderá ser objeto de negligência e discriminação (...) por ação ou

omissão aos seus direitos fundamentais, isso significa que todas as crianças mesmo as filhas de
presidiárias têm direito à amamentação e ao atendimento em creches”. (Art. 5º, ECA)
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“É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e

perinatal”. (Art. 8º do ECA)


“O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao

aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade”.
(Art. 9 º do ECA)


“É dever do Estado, assegurar à criança e ao adolescente: IV — atendimento em creche e

pré-escolas às crianças de zero a seis anos”. (Art. 54, ECA)

Regras de Bangkok


“Serão oferecidos às presas serviços de cuidados com a saúde voltados especificamente

para mulheres, ao menos equivalentes com aqueles disponíveis na comunidade”. (Regra nº 10 —
Bangkok)


“1. Mulheres grávidas ou lactantes deverão receber orientação sobre dieta e saúde dentro

de um programa a ser traçado e supervisionado por um profissional da saúde qualificado. Deverá
ser fornecida gratuitamente alimentação adequada e pontual para gestantes, bebês, crianças e
lactantes em um ambiente saudável e com a possibilidade para exercícios físicos regulares (...);
3. As necessidades médicas e nutricionais das mulheres presas que tenham recentemente
dado a luz, mas cujos filhos não se encontram com elas na prisão, deverão ser incluídas em
programas de tratamento”. (Regra nº 48 — Bangkok)


“Mulheres presas não deverão ser desestimuladas a amamentar seus filhos, salvo se

houver razões de saúde específicas para tal”. (Regra nº 48 — Bangkok)


“Mulheres presas cujos filhos estejam na prisão deverão ter o máximo de oportunidades

possíveis de passar tempo com eles”. (Regra nº 50 — Bangkok)


“1. A decisão do momento de separação da mãe de seu filho deverá ser feita caso a caso e

fundada no melhor interesse da criança, no âmbito da legislação nacional pertinente;
2. A remoção da criança da prisão deverá ser conduzida com delicadeza, uma vez
realizadas as diligências apenas quando as providências necessárias para o cuidado da criança
tenham sido identificadas e, no caso de presas estrangeiras, com consulta aos funcionários
consulares;
Uma vez separadas as crianças de suas mães e colocadas com familiares ou parentes, ou
outra forma de abrigo, às mulheres presas será dado o máximo de oportunidade e será facilitado o
encontro entre elas e as crianças, quando for no melhor interesse das crianças e a segurança
pública não estiver comprometida”. (Regra nº 52 — Bangkok)

Lei de Execução Penal


“A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo,

compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.”
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“§3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no

pós-parto, extensivo ao recém- -nascido”. (Art. 14, §3º, LEP)


“Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as

condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses
de idade”. (Art. 83, 2o LEP)


“... a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de

creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a
finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa.” (Art. 83, 2o LEP)


“Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo: I —

atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação
educacional e em unidades autônomas; e II — horário de funcionamento que garanta a melhor
assistência à criança e à sua responsável”. (Art. 89, LEP)

Viver os primeiros meses de vida numa prisão é mais ou menos maléfico do que ser
separado da mãe ao nascer? Este dilema foi considerado por muitos psicólogos, pediatras e
assistentes sociais antes de ser concluído que era melhor nascer preso do que nascer sem mãe.
Em consequência, em 28 de maio de 2009, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou
a Lei 11.942, que assegurava às presidiárias o direito de um período de amamentação de no
mínimo seis meses e cuidados médicos aos bebês e a elas. No entanto, a lei não foi
acompanhada de meios para seu cumprimento.
No que toca à infraestrutura das unidades que custodiam mulheres, dados divulgados em
2014 demonstram que menos da metade dos estabelecimentos femininos dispõe de cela ou
dormitório adequado para gestantes (34%). Nos estabelecimentos mistos, apenas 6% das
unidades dispunham de espaço específico para a custódia de gestantes. Já quanto à existência
de berçário ou centro de referência materno infantil, 32% das unidades femininas dispunham do
espaço, enquanto apenas 3% das unidades mistas o contemplavam. E apenas 5% das unidades
femininas dispunham de creche, não sendo registrada nenhuma creche instalada em unidades
mistas. (INFOPEN – Mulheres)
Com a possibilidade de somente uma pequena parcela das crianças que vivem no sistema
carcerário brasileiro estar alocada em unidades estruturadas especificamente para recebê-las, as
demais moram em presídios mistos, com pouca ou nenhuma adaptação, em celas superlotadas,
úmidas e malcheirosas, chegando até mesmo a dormir no chão com as mães. Apiedadas pelos
filhos, muitas presas preferem devolvê-los à família ou entregar para adoção a vê-los vivendo em
tais condições. (QUEIROZ, p.11, 2015)
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Filho livre, mãe presa e a dificuldade das visitas

Estatuto da Criança e Adolescente


“Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e,

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes”. (Art. 19,
ECA)


“Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária

competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da
guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos
pais (...)”. (Art. 33, § 4º, ECA)

Regras de Bangkok


“Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres responsáveis

pela guarda de crianças, tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo a
possibilidade de suspender por um período razoável a detenção, levando em consideração o
melhor interesse das Crianças”. (Regra nº 2 — Bangkok)


“1. No momento do ingresso, deverão ser registrados os dados pessoais e o número de

filhos das mulheres que ingressam nas prisões. Os registros deverão incluir, sem prejudicar os
direitos da mãe, ao menos os nomes das crianças, suas idades e, quando não acompanharem a
mãe, sua localização e custódia ou situação de guarda.
2. Toda informação relativa à identidade das crianças deverá ser confidencial, e o uso de
tais informações deverá sempre obedecer à exigências e garantir o melhor interesse das
crianças”. (Regra nº 3 — Bangkok)


“Visitas que envolvam crianças devem ser realizadas em um ambiente propício a uma

experiência saudável, incluindo no que se refere ao comportamento dos funcionários, e deverá
permitir o contato direto entre mães e filhos. Se possível, deverão ser incentivadas visitas que
permitam uma permanência prolongada dos filhos”. (Regra nº 28 — Bangkok)

Lei de Execução Penal


“Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos

dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada
quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando
pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu
cuidado”. (Regra nº 64)


“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência

particular quando se tratar de: condenada gestante”. (Art. 117, IV, LEP)
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Código de Processo Penal


“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: III —

imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência; IV — gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco”.
(Art. 318, III, IV, CPP)

Pesquisadores estimam que por volta de 85% das mulheres encarceradas sejam mães.
Quando detidas, seus filhos são distribuídos entre parentas e instituições. Só 19,5% dos pais
assumes a guarda das crianças. Os avós maternos cuidam dos filhos em 39,9% dos casos, e
2,2% deles vão para orfanatos, 1,6% acabam presos e 0,9% internos de reformatórios juvenis.
(Pastoral Carcerária)
Vale lembrar que com a publicação da Lei 13.257/2016, que dá nova redação ao art. 318
do CPP, para as mulheres gestantes ou com filhos de até 12 anos de idade incompletos o juiz
poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar.
Para além do rompimento instantâneo da sua relação com os filhos no momento em que
são presas, existem outros pontos subsequentes que impedem estes laços de serem
minimamente retomados e fortalecidos. Mais de 70% das mães declararam não receber visitas de
seus filhos (INFOPEN - Mulheres), por razões diversas: decisão da própria presa por sentir
vergonha de sua situação carcerária frente a família, a falta de condições financeiras e/ou tempo
ou recusa de algum familiar em levar as crianças nos dias de visita, a alocação da presidiária em
uma unidade prisional muito distante da casa onde morava com os filhos, a transferência de
unidade para dar à luz a novos filhos.
Dia de visita: Solidão com dia e hora marcada

Regras de Bangkok


“Será incentivado e facilitado por todos os meios razoáveis o contato das mulheres presas

com seus familiares, incluindo seus filhos, quem detêm a guarda de seus filhos e seus
representantes legais. Quando possível, serão adotadas medidas para amenizar os problemas
das mulheres presas em instituições distantes de seu meio familiar”. (Regra nº 26 — Bangkok)

Lei de Execução Penal


“Constituem direitos do preso: X — visita do cônjuge, da companheira, de parentes e

amigos em dias determinados”. (Art. 41, X, LEP)
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Dados coletados nos estabelecimentos penais femininos do Brasil revelam que 62% das
mulheres presas não recebem nenhum tipo de visita. O isolamento é ainda mais nítido em visitas
íntimas: apesar de em 70,59% destes estabelecimentos penais existir permissão para visita
íntima, apenas 9,68% das presas recebem esse tipo de visitação (DEPEN, 2008). Além do
abandono por parte do Estado, evidenciado na ausência de políticas públicas específicas, estas
mulheres são abandonadas por suas famílias e por seus companheiros.
“- Nana, me dê uma ideia de castigo alternativo e eu prometo para você que a levarei como
recomendação à diretora.
- Por que não proíbem visitas por algum tempo, por exemplo?
- Aí é que está: esse castigo a vida já deu pra elas. Quase nenhuma recebe visitas.”
(QUEIROZ, p.191, 2015)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado anteriormente, este trabalho faz parte de uma dissertação de mestrado
ainda em processo de pesquisa e escrita. Acredita-se que, após concluído, os dados e relatos
colhidos, assim como as observações individuais feitas nas unidades prisionais serão utilizados
para ilustrar e contribuir com o trabalho em 2 (duas) áreas: I) Área Legal: de modo a confirmar o
cumprimento ou apontar o não cumprimento dos direitos já apresentados garantidos pela
Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pelas Regras de Bangkok, pela Lei
de Execução Penal e pelo Código de Processo Penal; II) Área sociocultural: de modo a confirmar
ou não a discussão já fomentada através de revisões bibliográfica e estatísticas, sobre as
opressões sofridas por mulheres negras que se apresentam de forma similar ou intensificada em
condição de privação de liberdade.
O resultado final do trabalho também será de importância para a área da Psicologia no
estudo de opressões e suas manifestações e consequências, assim como para estudos
interseccionais e da Mulher Negra, uma vez que tratará discussões ausentes em pesquisas atuais
nessas áreas, como I) As opressões sofridas por mulheres encarceradas, não através de uma
ótica exclusiva de gênero, mas através de um debate racializado; II) O desdobramento do
conceito “Solidão da Mulher Negra” para além da relação amorosa-conjugal e as especificidades
da sua manifestação para mulheres encarceradas.
É importante frisar que a ausência de autores homens foi dada intencionalmente e que
pretende-se que essa condição estenda-se à dissertação, tal qual a busca para que a bibliografia
seja composta em sua maioria por mulheres negras. Justifico este posicionamento como um ato
de resistência e existência negra e feminina no espaço intelectual majoritariamente branco e
patriarcal que é a academia. Assim como acredito que não há nada mais lógico, óbvio e justo que,
sendo o tema do trabalho as opressões vivenciadas por mulheres negras (livres e aprisionadas),
dar voz à estas, porque elas existem. Nós existimos!
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RESUMO
Angela Davis é filósofa, integrou o grupo Panteras Negras e o Partido Comunista nos
Estados Unidos, pelo qual foi candidata à presidência. Por seu ativismo, ficou presa por dois
anos, acusada de participar de um atentado, ficando conhecida mundialmente pela campanha
"Libertem Angela Davis". Desde então, tem militado em prol dos Direitos Humanos e contra
todas as formas de opressão. Nesta revisão bibliográfica do trabalho de Davis, serão
apresentados textos referentes às questões de gênero, raça e classe relacionados ao cárcere,
temas centrais nas suas produções. É importante ressaltar que o livro e artigo relacionado ao
cárcere e utilizados neste trabalho são do início dos anos 2000, no entanto, as ideias e
problemáticas levantadas continuam atuais, visto que os mesmos problemas continuam
ocorrendo até os dias de hoje, como será visto neste trabalho. Para fins de contextualização,
será apresentado um registro da situação das internas em Porto Alegre, mais especificamente
no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, considerando questões como raça,
escolaridade, idade e crime cometido. Esses números serão comparados com os da
população geral da cidade, assim como serão apresentados dados sobre salário,
alfabetização e taxa de desemprego da população porto-alegrense.
Palavras-chave: Angela Davis, encarceramento feminino, gênero
ABSTRACT
Angela Davis is a philosopher, was part of the Black Panthers and the Communist Party
in the United States, for which she ran for presidency. She was in prison for two years due to
her activism and was charged for participation in a terrorist attack, becoming worldly known
for the campaign “Free Angela Davis”. Since then, she has fought for human rights and against
all forms of oppression. In this bibliographic review of Davis’ work, it will be presented essays
regarding gender, race and class when it comes to incarceration, central concepts found on
her writings. It is important to mention that the book and essay related to the prison system
and mentioned on this paper are from the early 2000s, nevertheless, the ideas and
problematics risen are still up to date, since the same problems continue to reoccur, as will be
seen throughout this paper. In order to contextualize the data brought by Davis, some data
about the situation of women incarcerated in Porto Alegre, more specifically in the Presídio
Estadual Feminino Madre Pelletier, will be presented, considering issues such as race,
education, age and crime committed. These numbers will be compared with the numbers of
the general population of Porto Alegre, and will be presented data regarding wage,
alphabetization, and unemployment rates.
Key Words: Angela Davis, women’s incarceration, gender
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GÊNERO, RAÇA, CLASSE E PRISÃO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E
CONTEXTUALIZAÇÃO A PARTIR DO OLHAR DE ANGELA DAVIS

Angela Davis é uma filósofa, professora emérita da Universidade da Califórnia.
Integrou o grupo Panteras Negras e o Partido Comunista nos Estados Unidos, pelo qual foi
candidata à presidência em 1980 e 1984. Por seu ativismo, ficou presa por dois anos na
década de 1970, acusada de participar de um atentado, ficando conhecida mundialmente pela
campanha "Libertem Angela Davis". Desde então, tem militado em prol dos Direitos Humanos
e contra todas as formas de opressão. Davis já lançou diversos livros, incluindo "Mulheres,
Raça e Classe", de 1944, traduzido para o português em 2016, e "Are Prisons Obsolete?", de
2003.
Em comum nas suas obras está a interseccionalidade, ou seja, as sobreposições
encontradas em sistemas de dominação e opressão. Nesta revisão bibliográfica do trabalho
de Davis, serão apresentados textos referentes às questões de gênero, raça e classe
relacionados ao cárcere, temas centrais nas suas produções. A autora introduz o conceito de
“complexo industrial prisional”, um comparativo com o complexo militar, mostrando
semelhanças e apontando os problemas na operacionalização do sistema prisional a partir de
uma visão industrial e lucrativa.
É importante ressaltar que o livro e artigo relacionado ao cárcere e utilizados neste
trabalho são do início dos anos 2000. Assim, os dados e informações podem ter mudado no
decorrer do tempo. No entanto, as ideias e problemáticas levantadas continuam atuais, visto
que os mesmos problemas continuam ocorrendo até os dias de hoje, como será visto no
quinto subitem, no qual será feito um breve registro da situação das internas em Porto Alegre,
mais especificamente, no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, considerando questões
como raça, escolaridade e crime cometido. Percebem-se violações de direitos humanos,
legislações atrasadas e até mesmo a não aplicação de leis por parte do Estado.
1. GÊNERO, RAÇA E CLASSE
Angela Davis abre o livro homônimo a este subtítulo falando sobre os efeitos da
escravidão na vida das mulheres. A invisibilidade da história das mulheres negras nesse
contexto fica evidente quando se analisa o pouco que foi produzido academicamente sobre o
assunto. "As discussões incessantes sobre sua "promiscuidade sexual" ou seus pendores
"matriarcais" obscureciam, mais do que iluminavam, a situação das mulheres negras durante
a escravidão" (DAVIS, 2016, p. 15). Mesmo durante a década de 1970, mais de um século
após a abolição da escravatura nos Estados Unidos, a questão dos abusos sexuais que as
mulheres negras sofreram ainda não havia sido abordada.
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Se, e quando, alguém conseguir acabar, do ponto de vista histórico, com os
mal-entendidos sobre as experiências das mulheres negras escravizadas, ela
(ou ele) terá prestado um serviço inestimável. Não é apenas pela precisão
histórica que um estudo desses deve ser realizado; as lições que ele pode
reunir sobre a era escravista trarão esclarecimentos sobre a luta atual das
mulheres negras e de todas as mulheres em busca da emancipação (Id. Ibid.,
2016, p. 17).

Para que um estudo sobre esse período e suas consequências seja realizado, Davis
propõe algumas hipóteses para orientar o caminho. A primeira implica no tempo de trabalho
fora de casa despendido pelas mulheres negras ser proporcionalmente maior do que pelas
mulheres brancas. Esse padrão foi estabelecido nos anos iniciais da escravidão. Uma
avaliação do trabalho compulsório exigido das mulheres negras joga luz para a situação do
papel dessas mulheres como trabalhadoras. Assim, tomadas como propriedades, elas eram
consideradas trabalhadoras de tempo integral. Especialmente no sul dos Estados Unidos,
elas eram essencialmente trabalhadoras agrícolas. Já nos estados fronteiriços entre sul e
norte do país, algumas realizavam trabalhos domésticos. Para Davis (2016, p. 18), "da mesma
forma que os meninos eram enviados para o campo ao atingir certa idade, as meninas eram
designadas para trabalhar o solo, coletar algodão, cortar cana, colher tabaco".
Nas questões do trabalho, as mulheres eram exploradas da mesma forma que os
homens. Já na punição, eram reduzidas "à sua condição de fêmeas" (Id. Ibid., 2016, p. 19) e
abusadas sexualmente. E a maternidade era vista da mesma forma: elas não eram mães,
mas formas de ampliar a força de trabalho dos proprietários de terras. Neste sentido, os bebês
podiam ser vendidos para qualquer lugar do país, em qualquer idade. Assim, crianças,
mulheres e homens negros eram considerados apenas força produtiva na lavoura, realizando
as mesmas atividades da mesma forma. Ressalta-se, ainda, que mulheres grávidas ou com
bebês de colo não eram poupadas do trabalho.
Apesar dos testemunhos de escravas e escravos sobre a alta incidência de estupros
e coerção sexual, o tema tem sido mais do que minimizado na literatura tradicional sobre a
escravidão. Por vezes, parte-se até mesmo do princípio de que as escravas aceitavam e
encorajavam a atenção sexual dos homens brancos. O que acontecia, portanto, não era
exploração sexual, mas "miscigenação" (Id. Ibid., p. 37).
Autores afirmavam que havia uma questão afetiva dentro dessas relações, e que havia
humanidade na miscigenação. No entanto, é preciso destacar o caráter opressor e violento
da apropriação do corpo das mulheres pelos homens brancos. Nesse contexto, mulheres
brancas que se juntaram ao movimento abolicionista ficaram indignadas com as situações de
violência sexual. Contudo, custavam a entender o que a vivência da escravidão causava nas
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mulheres negras, e como isso moldava suas personalidades e as diferenciava das mulheres
brancas.
Embora algumas mulheres negras tenham ficado "abaladas e destruídas" (Id. Ibid., p.
24), muitas podem ter adquirido características opostas ao que era considerado feminino para
a época. Segundo Davis (Id. Ibid., p. 24), "A consciência que tinham de sua capacidade
ilimitada para o trabalho pesado pode ter dado a elas a confiança em sua habilidade para lutar
por si mesmas, sua família e seu povo".
É no contexto do início da industrialização (pré-Guerra Civil norte-americana) que as
mulheres brancas perdem sua força produtiva e se institui uma inferioridade das mulheres no
mercado de trabalho. É nesse período que as mulheres passam a ser consideradas aptas
apenas para os serviços maternos e domésticos. No entanto, essa nova ideologia não
chegava até as mulheres negras, que ainda eram consideradas apenas força produtiva. Um
estudo divulgado em 1965,
Relacionava diretamente os problemas sociais e econômicos da comunidade
negra da época à suposta estrutura familiar matriarcal. [...] De acordo com a
tese do relatório, a origem da opressão era mais profunda do que a
discriminação racial que produziu desemprego, habitação de má qualidade,
educação inadequada e atendimento médico precário. Sua raiz era descrita
como um "emaranhado de patologias" que resultava da ausência de
autoridade masculina entre o povo negro! (Id. Ibid., p. 25 e 26).

E se por um lado a história das mulheres escravizadas tem sido invisibilizada, por
outro, a complexa realidade do encarceramento feminino também é relegada a um segundo
plano. As explicações absurdas para os problemas sociais e econômicos da comunidade
negra se perpetuam através do tempo. Se décadas atrás as justificativas buscavam dar conta
da desigualdade social, implicando a culpa na comunidade, hoje se vê o reflexo de décadas
de descaso e poucas políticas resultando em um encarceramento em massa dessas pessoas.
Para Davis e Shaylor (2001, p. 1 e 2), a violência passou de física para estatal, na
forma de prisões com atendimento médico precário, com abusos sexual, falta de controle
reprodutivo e de direitos parentais. E como a grande maioria dos presos nos Estados Unidos
é proveniente de minorias marginalizadas, a "indústria da punição" se serve de diversas
formas de racismo.
Destaca-se o caso das mulheres, que apesar de representarem um número pequeno
do total de pessoas presas, fazem parte do segmento que mais tem sido encarcerado nos
últimos anos. Segundo as autoras, no início da década de 2000 existiam mais mulheres
presas no estado da Califórnia do que nos Estados Unidos inteiro durante toda a década de
1970. Considerando que raça é um fator relevante no encarceramento, mulheres negras,
latinas, asiáticas-americanas e indígenas formam o grupo com maiores representantes dentro
do sistema.
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As estatísticas norte-americanas de uma década e meia atrás mostram a mesma
tendência brasileira: um crescimento alarmante. Segundo dados fornecidos pelo Ministério da
Justiça, de 2000 a 2014 o número de mulheres encarceradas aumentou 567,4%. Números
não oficiais que também teriam sido fornecidos pelo Ministério da Justiça indicam que entre
2000 e 2016 o aumento já chega a 698%1.
2. A PRISÃO COMO INDÚSTRIA
Segundo Davis e Shaylor (2002, p. 2), contesta-se a versão de que a criminalidade é
a causa principal do aumento do número de pessoas encarceradas. O conceito de "complexo
industrial prisional" ajuda a explicar o fenômeno como algo ligado diretamente a estruturas
econômicas, políticas e ideológicas, e não como uma forma de controlar a violência. Assim,
enquanto programas sociais e afirmativos são cortados, o investimento no complexo prisional
aumenta como uma forma de solucionar problemas sociais causados justamente por esses
cortes.
Durante a minha própria carreira como uma ativista antiprisão eu tenho visto
a população das prisões norte-americanas crescer tão rapidamente que
muitas pessoas em comunidades negras, latinas e indígenas agora têm mais
chances de serem presas do que de receberem uma educação decente.
Quando muitos jovens decidem se alistar ao serviço militar para evitar a
inevitabilidade de um período na prisão, devemos nos questionar se não
devemos introduzir alternativas melhores (DAVIS, 2003, p. 10, tradução
2
minha ).

Essa prática do encarceramento em massa não é recente. Durante o governo Reagan,
estabeleceu-se que as penas em regime fechado, principalmente as mais longas, ajudariam
a combater a criminalidade. Em menos de uma década (de 1980 a 1990), o número de prisões
no estado da Califórnia dobrou. No entanto, o maior número de prisões teve pouco ou quase
nenhum efeito na redução da criminalidade. Além da promessa de diminuição da violência, a
construção de mais presídios também trazia a expectativa (aguçada pelo governo) de que a
indústria prisional serviria como propulsora das economias e desenvolvimento locais, o que
também não aconteceu.
A população, buscando uma melhor qualidade de vida e segurança, deu aval ao
governo para que as construções dos presídios acontecessem. E isso se dá justamente
1

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/26/populacaocarceraria-feminina-cresce-700-em-dezesseis-anos-nobrasil.htm?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=fbnoticias&utm_content=geral>
2
Citação original: “During my own career as an antiprison activist I have seen the population of U.S.
prisons increase with such rapidity that many people in black, Latino, and Native American communities
now have a far greater chance of going to prison than of getting a decent education. When many young
people decide to join the military service in order to avoid the inevitability of a stint in prison, it should
cause us to wonder whether we should not try to introduce better alternatives”.
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porque as prisões se tornaram parte essencial da sociedade, algo inevitável, mas feita para o
outro "porque seria muito agonizante pensar na possibilidade de que qualquer pessoa,
inclusive nós mesmos, podemos nos tornar um prisioneiro, nós temos a tendência de pensar
na prisão como algo desconectado das nossas próprias vidas" (Id. Ibid., p. 15, tradução
minha3). Essa visão criada sobre os presídios retira a necessidade de se pensar programas
sociais que trabalhem a raiz dos problemas, já que existe essa "solução" para as
consequências.
O termo "complexo industrial prisional" foi usado, primeiramente, pelo historiador Mike
Davis. Ele percebeu ainda na década de 1990 que o sistema prisional surgia como forte
competidor ao agronegócio. Assim, a punição não está focada na recuperação do indivíduo,
mas em uma lógica econômica, política e ideológica. Um exemplo disso é o fato de que
diversas empresas multinacionais focam seus negócios no sistema prisional para obter lucros.
E percebe-se dentro desse sistema a manutenção social do racismo. Na Conferência
Internacional das Nações Unidas Contra o Racismo, em 2001, participantes do movimento
abolicionista trouxeram a racialização no processo punitivo para debate: "eles apontaram que
a expansão do sistema prisional em todo o mundo se baseia e promove racismo estrutural
mesmo que seus proponentes mantenham inflexivelmente que ele seja racialmente neutro"
(Id. Ibid., p. 86, tradução minha4).
As semelhanças entre o complexo industrial militar e prisional resultam na análise de
uma relação “simbiótica” entre os dois, já que eles dividem tecnologias e suporte. Enquanto
alguns pesquisadores veem o sistema prisional ocupando o espaço deixado pelo militar, Davis
alega que a guerra ao terrorismo, declarada pelo ex-presidente George W. Bush, em 2002,
prova que o complexo industrial militar continua forte. Mas, segundo a autora, a grande
semelhança entre eles é que ambos provocam uma grande destruição social, e é daí que as
empresas tiram seus lucros. No entanto, esse sistema drena verbas públicas que poderiam
ser aplicadas em programas sociais, como os de educação e de tratamento de usuários de
drogas.
Em 2000, haviam 26 empresas carcerárias com fins lucrativos nos Estados Unidos
que operavam 150 instalações em 28 estados. A maior dessas companhias, CCA e
Wackenhut, controlava 76,4% do mercado privado das prisões no mundo. “[...] Mesmo que as
prisões privadas representem uma porcentagem pequena das prisões nos Estados Unidos, o

3

Citação original: “Because it would be too agonizing to cope with the possibility that anyone, including
ourselves, could become a prisoner, we tend to think of the prison as disconnected from our own lives”.
4
Citação original: “They pointed out that the expanding system of prisons throughout the world both
relies on and further promotes structures of racism even though its proponents may adamantly maintain
that it is race-neutral”.
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modelo de privatização está se tornando o modo primário de organizar a punição em muitos
outros países” (Id. Ibid., p. 97, tradução minha5).
No entanto, é preciso ver além da ligação entre as empresas e o estado. O complexo
industrial prisional sobrevive além das concessões, na forma de produtos e serviços
produzidos especialmente para o consumo dentro do sistema prisional. Ou seja, existe uma
ligação direta entre o capitalismo e a forma como o modelo de encarceramento norteamericano está se espalhando pelo mundo. Para Davis (Id. Ibid., p. 103), o movimento
abolicionista é “antirracista, anticapitalista, antissexista e anti-homofóbico”. Um desafio
encontrado é a busca por fazer das prisões ambientes mais humanos e habitáveis sem, no
entanto, reforçar o modelo vigente.
Como, então, conseguimos alcançar esse equilíbrio de atender
apaixonadamente as necessidades dos prisioneiros - pedindo por condições
menos violentas, pelo fim do assédio sexual estatal, melhores condições do
cuidado de saúde e mental, melhor acesso a programas para dependentes
químicos, melhores oportunidades de estudo e trabalho, sindicalização do
trabalho prisional, mais contato com familiares e com a comunidade,
sentenças mais curtas ou alternativas - e, ao mesmo tempo, pedir sentenças
alternativas como um todo, sem mais construções de prisões e com
estratégias abolicionistas que questionem o lugar das prisões no futuro? (Id.
6
Ibid., p. 103 e 104, tradução minha ).

3. GÊNERO E A ESTRUTURA PENITENCIÁRIA
Apesar da discussão acerca do sistema prisional norte-americano ter se tornado mais
abrangente e pública nos últimos anos, a problemática não chega até o lado feminino da
situação. E não bastaria apenas considerar as questões de gênero relacionadas às prisões
masculinas e femininas, mas as estruturas e os entrelaçamentos que perpassam o sistema
prisional e adentram a sociedade. Um aspecto interessante para compreender o contexto são
as produções de mulheres encarceradas, que retratam a organização do sistema punitivo.
Uma dessas publicações foi escrita por Assata Shakur (Davis, 2003, p. 61), acusada
pelo assassinato de um policial. Como uma mulher negra e prisioneira política, Assata
recebeu um tratamento especialmente cruel, incluindo abusos sexuais disfarçados de revista
íntima. Infelizmente, esse tratamento não foi dado exclusivamente a ela, mas a grande parte

5

Citação original: “Though private prisons represent a fairly small proportion of prisons in the United
States, the privatization model is quickly becoming the primary mode of organizing punishment in many
other countries”.
6
Citação original: “How, then, do we accomplish this balancing act of passionately attending to the
needs of prisoners – calling for less violent conditions, an end to state sexual assault, improved physical
and mental health care, greater access to drug programs, better educational work opportunities,
unionization of prison labor, more connections with families and communities, shorter or alternative
sentencing – and at the same time call for alternatives to sentencing altogether, no more prison
construction, and abolitionist strategies that question the place of the prison in our futures?”.
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das mulheres negras e porto-riquenhas. Esse tipo de tratamento levou a campanhas
internacionais que buscavam acabar com a revista íntima.
A autobiografia de Shakur provém uma abundância de insights sobre as
questões de gênero na punição estatal e revela a extensão da ligação das
prisões femininas com práticas patriarcais opressivas consideradas obsoletas
no "mundo livre". Ela passou seis anos em diversas cadeias e prisões antes
de fugir em 1979 e receber asilo política em Cuba em 1984, onde vive hoje
7
(DAVIS, 2003, p. 64, tradução minha ).

Elizabeth Gurley Flinn também é autora de uma produção baseada na sua experiência
em prisões norte-americanas. Sindicalista e comunista, foi condenada a partir do Ato Smith
(que penalizava aqueles que buscavam “derrubar” o governo), de 1940, e serviu dois anos
(1955-1957) em regime fechado. Na época, a "reabilitação" das mulheres normatizada nas
prisões estava relacionada ao ensino do correto comportamento feminino, como cozinhar,
limpar e costurar. Para as mulheres brancas, o objetivo era formar para o serviço doméstico
caseiro e para a maternidade. No entanto, para as mulheres negras, os ensinamentos serviam
para formar trabalhadoras domésticas, que trabalhariam em casas de famílias brancas. Hoje
em dia, as produções de mulheres encarceradas incluem poemas, análises do sistema
prisional e cartilhas sobre HIV (Davis, 2003, p. 64).
Mesmo com a possibilidade do acesso a esse tipo de produção, a concentração do
ativismo está nas prisões masculinas, pelo fato de serem mais numerosas, o que acaba
fazendo com que aspectos do encarceramento feminino sejam deixados de lado. Contudo, o
grande aumento no número de mulheres presas em todo o mundo mostra a necessidade de
uma análise atenta a esse fenômeno e ao seu contexto histórico e ideológico. Desde o final
do século 18, o encarceramento se destacou como forma dominante de punição, e as
mulheres receberam um rótulo diferente daqueles dos homens. Isso porque a criminalidade
masculina é mais aceita como “normal” do que a feminina. E é com essa perspectiva que, no
decorrer dos séculos, enquanto os homens eram encarcerados, as mulheres eram colocadas
em hospitais psiquiátricos. Assim, enquanto os homens eram considerados criminosos, as
mulheres eram consideradas loucas. Essa prática sobrevive até os dias de hoje na distribuição
de remédios psiquiátricos em grande escala nas penitenciárias femininas norte-americanas
(Davis, 2003, p. 66).
Ainda, os castigos sofridos por mulheres brancas e mulheres negras durante a
escravidão eram diferentes. As mulheres negras eram punidas por ações que eram
consideradas normais para a sociedade branca. As grávidas, por exemplo, que não

7

Citação original: “Shakur’s autobiography provides an abundance of insights about the gendering of
state punishment and reveals the extent to which women’s prisons have held on to oppressive
patriarchal practices that are considered obsolete the “free world”. She spent six years in several jails
and prisons before escaping in 1979 and receiving political asylum by the Republic of Cuba in 1984,
where she lives today”.
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conseguiam cumprir a cota de trabalho diário eram açoitadas com as barrigas posicionadas
em um buraco, para não machucar o feto. Outras mulheres foram vítimas de abuso sexual,
um tipo de punição essencialmente aplicado em decorrência do gênero. Hoje, vê-se casos de
abuso de detentas negras por parte dos guardas, sob a justificativa da hipersexualização
dessas mulheres. Resume-se a criminalidade feminina a um componente sexual e racializado,
já que as mulheres brancas que cometem delitos são consideradas mais negras do que as
que não cometem (Davis, 2003, p. 68).
Em meados do século 19, começou uma campanha para que houvesse uma divisão
entre as prisões masculinas e femininas. A reivindicação foi vista como absurda, visto que as
mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens e, por isso, não precisavam ter
períodos de estudos ou de trabalho porque não havia possibilidade de "salvação". O
movimento não buscava a equidade de direitos, mas que as mulheres tivessem acesso a um
ambiente que lembrasse o doméstico. Assim, quando fossem soltas, seriam boas donas de
casa ou trabalhadoras domésticas. Esse tipo de ambiente também levaria a um melhor
controle da sexualidade, fator que era considerado diretamente ligado à criminalidade.
Com o passar das décadas, a separação por gênero começou a ser mais efetiva para
as mulheres brancas. As negras e indígenas, no entanto, eram segregadas e, por vezes, eram
sentenciadas a cumprir pena nas prisões masculinas. Outro fator ligado diretamente às
questões de gênero era o tempo de pena a ser cumprido. As mulheres eram condenadas a
penas mais longas pelos mesmos crimes cometidos pelos homens. O argumento era que
levava mais tempo para retreiná-las a serem mulheres:
No início do século 21, as prisões femininas começaram a ficar mais
parecidas com as masculinas, particularmente as instalações construídas na
era contemporânea do complexo industrial prisional. Como o envolvimento
corporativo na punição se expande de maneiras que seriam inimagináveis
apenas duas décadas antes, o objetivo presumido das prisões de reabilitar
foi completamente substituído pela incapacitação como principal objetivo do
8
encarceramento (DAVIS, 2003, p. 72 e 73, tradução minha ).

Estudos demonstram que o sistema norte-americano e europeu de encarceramento
mantém a população indígena em uma situação colonial, o que pode ser percebido em
números. Em Montana (estado norte-americano), por exemplo, a população indígena é de
6%, mas 17,3% da população carcerária é composta por esse grupo étnico. Entre as
mulheres, os números são ainda mais preocupantes: 25% da população carcerária feminina
no estado é indígena.

8

Citação original: “At the beginning of the twenty-first century, women’s prisons have begun to look
more like their male counterparts, particularly facilities constructed in the contemporary era of the prison
industrial complex. As corporate involvement in punishment expands in ways that would have been
unimaginable just two decades ago, the prison’s presumed goal of rehabilitation has been thoroughly
displaced by incapacitation as the major objective of imprisonment”.
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Diferente da campanha lançada no século 19, as reivindicações mais recentes recaem
em demandas que exigem modelos separados, mas igualitários. No entanto, essa igualdade,
se requisitada sem senso crítico, pode levar a condições mais repressivas para as mulheres.
O perigo está em tornar as prisões masculinas como modelo a ser seguido. Apesar disso, o
"castigo" em forma de abuso sexual cometido pelos guardas tem sido perpetrado, velado e
aceito socialmente, e é algo que está atrelado apenas às penitenciárias femininas. Esse é
apenas um dos exemplos que jogam luz a um sistema racista, misógino e que precisa ser
revisto (Davis, 2003, p. 83).
4. AS RELAÇÕES ENTRE RAÇA E GÊNERO NO COMPLEXO INDUSTRIAL PRISIONAL
Apesar da afirmação de que o sistema prisional é racialmente neutro, existe um
racismo baseado em gênero que fica evidente quando se analisa os números das mulheres
encarceradas nos Estados Unidos. Predominantemente, elas são negras, latinas, asiáticasamericanas ou indígenas. Em 1998, enquanto dois terços das mulheres brancas estavam em
condicional, dois terços das mulheres em regime fechado eram negras. Uma mulher negra
tem oito vezes mais chance de ser presa do que uma mulher branca. Já as latinas, quatro
vezes mais chance. No estado da Califórnia, por exemplo, no ano de 2000, 13% da população
era formada por mulheres latinas. No entanto, essas mulheres representavam 25% da
população carcerária. Em todo o país, 48% da população carcerária feminina é formada por
negras, mas elas compõem apenas 13% do número geral de mulheres (Davis e Shaylor
(2001, p. 6).
O aumento da população carcerária formada por mulheres negras está intimamente
relacionado ao combate às drogas. Entre 1990 e 1996, o número da população carcerária
feminina norte-americana aumentou 84% no que diz respeito às Cortes Federais. Em
comparação aos homens negros, as mulheres negras são encarceradas duas vezes mais. Se
comparado às mulheres brancas, o número triplica.
E esse encarceramento representa muito mais do que a restrição da liberdade, já que
existem práticas violentas que atingem não só o corpo, mas também a psique dessas
mulheres. Existem diversos casos de mulheres com doenças mentais encarceradas e tratadas
como criminosas. Além disso, existe a possibilidade de as detentas desenvolverem doenças
psiquiátricas devido ao encarceramento, à superlotação e ao pouco convívio com familiares,
por exemplo. Grande parte das mulheres cumprindo penas em regime fechado sofre de
depressão ou de estresse pós-traumático, mas não recebem diagnóstico nem tratamento.
Quando

pedem

acompanhamento

psicológico,

acabam

sendo

medicadas

indiscriminadamente (Id. Ibid., p. 8).
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Além disso, também existe negligência no tratamento de doenças físicas. Nesses
casos, as precárias condições de saúde podem levar à morte.
As mulheres nas prisões na Califórnia identificaram, majoritariamente, a falta
de acesso a informações médicas e tratamento como sua preocupação
principal. Nas audiências sobre as condições nas prisões femininas da
Califórnia, testemunhas relataram que, frequentemente, elas precisavam
esperar meses para ver o médico e semanas para receber medicamentos.
Para mulheres com doenças cardíacas, diabetes, asma, câncer, epilepsia e
HIV/AIDS, esses atrasos de medicamentos podem causar sérias
9
complicações médicas ou morte prematura (Id. Ibid., p. 9, tradução minha ).

Em 2000, durante um período de oito semanas, nove mulheres morreram em uma
penitenciária na Califórnia em decorrência de diversas doenças. As mortes foram atribuídas
à negligência médica. Essas mortes, como outras que aconteceram em situações
semelhantes, são atribuídas às próprias vítimas, acusadas de ficarem doentes por usarem
drogas dentro da prisão. Além disso, para fazer queixa sobre o tratamento médico
inadequado, as mulheres precisam, primeiro, fazer uma reclamação por escrito e entregá-la
diretamente para a pessoa com a qual elas têm o problema.
Quanto aos direitos reprodutivos, as condições também são precárias. Mulheres
grávidas não têm acesso ao pré-natal adequado, e aquelas em trabalho de parto são
algemadas em diversos lugares nos Estados Unidos. As consultas ginecológicas podem
demorar meses e até anos, o que pode gerar problemas reprodutivos graves (Id. Ibid., p. 12)
Além do acesso precário a serviços de saúde, outra realidade enfrentada dentro das
penitenciárias femininas está relacionada ao assédio e abuso sexual. Guardas homens são
contratados para realizar uma vigilância panóptica das mulheres, até enquanto elas trocam
de roupa dentro das celas ou tomam banho. As instituições chegam a ter três vezes mais
funcionários homens do que mulheres e, apesar dessa proporção não ser um indicativo dos
abusos, o ambiente em si é propício para que isso aconteça. Os assédios incluem apalpadas,
revistas em mulheres nuas, observação constante e, nos piores casos, estupro, considerado
um ato de tortura. No caso das prisões de segurança máxima, o ambiente favorece os abusos
sexuais, visto que as internas ficam em celas individuais durante vinte e três horas por dia.
Ao mesmo tempo, a sexualidade feminina, tanto dentro como fora da prisão,
é policiada e punida. Um número significativo de mulheres entra na prisão
como um resultado direto da criminalização de práticas sexuais. Leis contra
o trabalho sexual na maior parte das jurisdições nos Estados Unidos
resultam na prisão e condenação de milhares de mulheres pobres. [...] as

9

Citação original: “Women in Californian prisons overwhelmingly have identified lack of access to
medical information and treatment as their primary concern. At the hearings on conditions in women’s
prisons in California, witnesses reported that they often waited months to see a doctor and weeks for
prescriptions to be refilled. For women with heart disease, diabetes, asthma, cancer, seizures, and
HIV/AIDS, such delays in medication can cause serious medical complications or premature death”.
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mulheres que trabalham na rua, que são desproporcionalmente negras,
10
estão mais propensas a acabar na prisão (Id. Ibid., p. 16, tradução minha ).

Além disso, existe uma perseguição às detentas transexuais, que recebem um
tratamento mais agressivo do que as outras. Os relacionamentos homossexuais dentro do
sistema prisional também são policiados com mais frequência do que no "mundo livre".
Com o passar do tempo, as decisões judiciais têm desconstruído os direitos civis
dessas mulheres. Uma dessas decisões impõe que as internas esgotem todas as formas de
soluções administrativas antes de apelarem para uma corte. No entanto, essa decisão ignora
todas as dificuldades que essas mulheres têm em conseguir registrar qualquer tipo de
reclamação, quanto mais conseguir soluções dentro das instituições.
Esse tipo de decisão faz com que os abusos que as mulheres sofrem continuem
acontecendo, violando direitos humanos e fundamentais. O crescimento do complexo
industrial prisional faz com que todos esses fatos mencionados anteriormente se perpetuem.
Combinado com as decisões judiciais, é criado um cenário que impede que essas pessoas
tenham acesso a direitos estipulados internacionalmente (Id. Ibid., p. 15 e 16).

5. UM BREVE REGISTRO PORTO-ALEGRENSE
Como dito anteriormente, os padrões e violências encontrados nas prisões norteamericanas no início dos anos 2000 são identificados também no Brasil atualmente. Um
exemplo foi a aprovação da Lei nº 13.434, em 13 de abril de 2017, que, apenas neste ano,
proibiu o uso de algemas em mulheres presas durante o parto, atos médico-hospitalares
preparatórios para a realização do parto e no período puerpério imediato.
Em Porto Alegre, o Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier abrigava, em fevereiro
de 2017, 249 mulheres, quando a capacidade é de 239 vagas. Nesse mesmo mês, 170
mulheres cumpriam pena por tráfico de drogas, enquanto quatro cumpriam por homicídio e
outras seis por latrocínio. Observa-se que a criminalidade feminina gira, majoritariamente, em
torno do tráfico de drogas e as condenações por crimes graves são muito menores.
Dessas mulheres, 66 têm entre 18 e 24 anos e 73 têm entre 35 e 45 anos. Dentro
desse universo, 158 são brancas, 48 são negras, 41 são mistas, cinco são amarelas e quatro
são indígenas. Para fins de análise, as categorias "negra" e "mista" (mais próxima da parda,
segundo a Susepe) serão consideradas como uma só, ou seja, há um total de 89 mulheres
10

Citação original: “At the same time, women’s sexuality, both inside and outside of prison, is policed
and punished. A significant number of women enter the prison system as a direct result of the
criminalization of sexual practices. Laws against sex work in most United States’ jurisdictions result in
the arrest and conviction of thousands of poor women. [...] Street workers, who are disproportionately
women of color, are most likely to land in jail”.
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negras encarceradas. A análise isolada desses números pode levar a conclusões
precipitadas, visto que existe uma diferença gritante entre os números das populações negra
e branca em Porto Alegre. No total, a cidade é composta por 80,24% de mulheres brancas e
19,13% de mulheres negras. Isto é, se calcularmos a proporção de mulheres presas pela
quantidade total de mulheres na cidade, fica evidente a desigualdade racial dentro do sistema
prisional.
Essa desigualdade nasce na esfera social e acaba trancada entre os muros do
presídio. Segundo o censo de 2010, a população geral porto-alegrense é composta 79,23%
por brancos e 20,24% por negros. No total, 96,73% das pessoas brancas são alfabetizadas,
enquanto 93,87% das negras o são. A taxa de desemprego também é maior entre a população
não branca, chegando a 10,6%. Por outro lado, 7,2% dos brancos estão desempregados.
Seguindo essa análise, existe também uma diferença salarial: a média recebida pela
população branca é de R$ 2.418,10, já pela negra é de R$ 1.058,83.
Diante do exposto, fica evidente que a racialização do sistema prisional não é
encontrada apenas nos Estados Unidos, mas também é flagrante em Porto Alegre.
6. CONCLUSÕES
A invisibilidade da situação das mulheres negras vem desde o período da escravidão.
Punições baseadas no gênero eram comuns, sobrepostas à barbárie da exploração do
trabalho e sexual. Esse cenário de discriminação e racismo se repete com o decorrer dos
anos, o que resulta na marginalização, falta de oportunidades e, por fim, no encarceramento.
Essa segregação é baseada em um sistema construído para homens e que ignora as
particularidades da realidade feminina. Se, por um lado, não se aborda a questão dos abusos
sexuais sofridos pelas mulheres escravizadas, hoje em dia se ignora o fato de que muitas
mulheres encarceradas também sofrem essa violência.
Além disso, o acesso precário a tratamentos médicos que leva ao adoecimento e,
muitas vezes, à morte dessas mulheres, demonstra apenas uma das falhas do Estado
enquanto responsável por essas pessoas. Maternidades e berçários precários expõem
também bebês e crianças a uma realidade degradante. No Brasil, foi apenas em 2017 que
uma lei proibindo o uso de algemas em mulheres em trabalho de parto entrou em vigência.
Isso demonstra a precariedade do tratamento dispensado a essas mulheres, além das
violações de direitos que ocorrem com regularidade.
Pode-se dizer que os dados expostos por Angela Davis há cerca de 15 anos
permanecem atuais. Ainda se percebe uma questão racial no encarceramento, que está
diretamente ligada às desigualdades sociais motivadas, em grande parte, pelo racismo
estrutural. Fica evidente que a falta de investimento em programas sociais e afirmativos que
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incentivem a educação, a saúde, a igualdade e a segurança em lugares marginalizados
continuará provocando a criminalidade e, por conseguinte, o encarceramento em massa da
população negra.
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FATORES QUE INTERFEREM NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MULHERES
PRIVADAS DE LIBERDADE NA PARAÍBA
Gabriela Maria Cavalcanti Costa (UEPB)
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Suely Deysny de Matos Celino ( FCM)
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Viviane Euzébia Pereira Santos(UFRN)
RESUMO: O acesso à saúde de mulheres em situação de privação de liberdade, é
regulado no cenário nacional por instrumentos legais. Este estudo objetivou identificar
fatores que interferem na execução de ações de atenção primária à saúde no âmbito
prisional. Trata-se de estudo qualitativo, realizado em quatro penitenciárias do estado
da Paraíba com mulheres privadas de liberdade, profissionais de saúde e gestores.
Utilizou-se para coleta a entrevista semiestruturada, o método da triangulação de
dados e, a amostragem por saturação como ferramenta conceitual. Da análise de
conteúdo emergiram as categorias: Aspectos que favorecem as ações e Entraves para
execução. É consenso que a implantação de equipes de saúde em unidades prisionais
interfere positivamente. Todavia, os resultados revelam que a equipe de saúde
itinerante, a estrutura física das unidades de saúde penitenciária, a baixa adesão das
mulheres para ações de promoção da saúde e, a falta de clareza das
responsabilidades das instâncias governamentais, são fatores que negativamente
interferem na execução das ações. Conclui-se percebendo que é a necessidade de
investir na implantação de unidades de saúde penitenciária, de otimizar ações de
monitoramento e avaliação, garantir o estabelecimento da rede de atenção nos
diversos níveis de complexidade do sistema de saúde, de incentivar na educação em
saúde e empoderar sujeitos, representa uma missão/desafio para usuários,
profissionais de saúde e gestores.
Descritores: Prisões; Saúde da mulher; Atenção Primária à Saúde.
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INTRODUÇÃO
O panorama geral da população prisional brasileira é alarmante. Em 2014, o
número de pessoas privadas de liberdade ultrapassou seiscentos mil, ocasionando um
déficit de vagas correspondente a mais de 230 mil. Desde 2000, esta população
expandiu, em média, 7% por ano, compreendendo um aumento de 161%, valor dez
vezes maior que o crescimento total de brasileiros

(1).

Em se tratando do

aprisionamento feminino, este ampliou 567% entre 2000 e 2014 (2).
A saúde no sistema penitenciário brasileiro apresenta um quadro preocupante
pois além dos alarmantes números referentes à quantidade de pessoas privadas de
liberdade e as consequências da superlotação, ainda são evidentes as deficiências
estruturais e ambientais

(3).

Isto porque os problemas de saúde decorrentes do

encarceramento não têm sido alvos de ações que garantam assistência de forma
integral e efetiva. (4)
Dessa forma, a prevalência de doenças infectocontagiosas se destaca entre os
agravos que acometem os sujeitos, com destaque para sífilis, hepatites, tuberculose e
o HIV; sendo a taxa de incidência nos presídios de pessoas soropositivas sessenta
vezes maior que a taxa da população brasileira geral (1).
Apesar dessa realidade, o direito à saúde da população privada de liberdade foi
reconhecida desde a publicação da Lei de Execução Penal (LEP), em 1984, que
propôs em seu Capítulo II e Seção III a assistência à saúde das pessoas privadas de
liberdade de caráter curativo e preventivo, com atendimento médico, farmacêutico e
odontológico.(5) Posteriormente, em 1988, a Constituição Federal Brasileira (CFB)
instituiu a política de saúde do Brasil e assegurou a saúde como direito de todos os
cidadãos (6).
Transcorrida mais de uma década desde a publicação do aparato legal
referido, era premente a necessidade de implementação de uma política de saúde que
incluísse as carências das pessoas privadas de liberdade, logo, em 2003, foi
elaborado o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP), que tinha
como propósito contribuir para o controle ou redução dos agravos mais frequentes à
saúde da população penitenciária brasileira. Ademais, incluir estes indivíduos no
sistema de saúde traduzia-se como cumprir um direito garantido na CFB (7).
Posteriormente, em 2014, para universalizar a assistência e visando o cuidado
integral foi instituída a Política de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) que objetivava garantir o acesso das
pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no Sistema
Único de Saúde (SUS) (8).
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Destarte, o acesso à saúde das pessoas privadas de liberdade é um direito
legítimo de cidadania e, contribuir para sua efetivação, além de ser uma
responsabilidade do Estado, é um desafio para aqueles que acreditam em uma
sociedade sem excluídos

(3).

Desse modo, objetivou-se identificar, fatores que

interferem na execução de ações de atenção primária à saúde no âmbito prisional.
METODOLOGIA
Estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, realizado entre
junho e novembro de 2016, nas quatro penitenciárias femininas do Estado da Paraíba.
Os 41 participantes da pesquisa foram 32 mulheres privadas de liberdade com
idade de 25 a 49 anos e reclusas entre um e três anos; enfermeiros que atendiam nas
unidades prisionais e gestores (coordenadores de Saúde da Mulher das Secretarias
Municipais de Saúde, a Gerência de Saúde da Secretaria de Administração
Penitenciária (SEAP).
Foi utilizado o método de saturação teórica por unidade penitenciária para
encerrar a amostra das mulheres privadas de liberdade.
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada uma entrevista com roteiro
semiestruturado, que ocorreu de forma individual e foi áudio gravada. Após
transcrição, as falas de todos os participantes da pesquisa foram associadas através
da técnica de triangulação). Sendo, portanto, diferentes sujeitos, a triangulação tem o
propósito de consolidar as conclusões a respeito do fenômeno que está sendo
investigado. A literatura considera que pessoas diferentes examinam a mesma
situação e são feitas comparações de dados. Tais comparações devem ser
sistemáticas e devem dar conta da influência do pesquisador sobre o tema e os
resultados da pesquisa. Deste modo, foi possível verificar se os participantes estavam
em confluência ou discordância quanto aos aspectos abordados. (9)
Adotando-se a proposta da análise de conteúdo de Bardin, procedeu-se para a
categorização e análise dos dados

(10).

Para tanto, seguiu-se as três fases

recomendadas: pré-análise (realização da leitura flutuante), exploração do material
(codificação em unidades de contexto e unidades de registro) e tratamento dos
resultados (realização de interpretações referentes aos objetivos), para que finalmente
as falas dos participantes fossem agrupadas em categorias teóricas

(10).

A fim de

resguardar o sigilo dos participantes, os sujeitos foram identificados por códigos: “M”
para as mulheres privadas de liberdade, “E” para enfermeiros, “C” para os
coordenadores de saúde da mulher das Secretarias Municipais de Saúde e, “G” para a
Gerência de Saúde da SEAP, seguidos de numeração crescente determinada pela
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ordem das entrevistas; precedente a esse código, os municípios foram descritos com
letras do alfabeto grego (α, β, γ, π), de conhecimento apenas da pesquisadora.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual da
Paraíba sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética CAAE nº:
45482115.7.0000.5187 e obedeceu aos critérios da resolução 466/2012, onde os
participantes foram esclarecidos sobre o objetivo e benefícios do estudo e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise das falas dos participantes, a partir da Análise de Conteúdo,
possibilitou a formação das categorias: Aspectos que favorecem as ações e Entraves
para execução das ações de atenção básica à saúde da mulher.

Aspectos que favorecem as ações
As mulheres privadas de liberdade nas penitenciárias da Paraíba devem ser
assistidas integralmente, segundo a política de atenção (8). As ações devem englobar
controle do câncer de colo de útero, controle do câncer de mama, realização do prénatal, testagens rápidas, planejamento familiar, atenção às mulheres em situação de
menopausa e educação em saúde. (11)
Desde o PNSSP existiam recomendações expressas, de acordo com dados
epidemiológicos, que indicavam como ações prioritárias de atenção básica à saúde da
mulher o controle do câncer de colo do útero, controle do câncer de mama e
assistência pré-natal. (7)
Passados mais de dez anos desde a implantação do plano nacional, a PNAISP
propõe analisar como as ações de atenção básica à saúde da mulher realizadas nas
unidades penitenciárias são avaliadas pelos sujeitos diretamente envolvidos, a fim de
que sejam alcançados melhores resultados no cuidado dispensado bem como para
nortear a elaboração e reorientação de ações já executadas. (12)
Quando os participantes da pesquisa foram questionados sobre os aspectos
que favorecem as ações de atenção básica à saúde da mulher, somente profissionais
e mulheres de unidades que tem equipes de saúde implantadas, identificam aspectos
que favorecem as ações no âmbito prisional, como podemos verificar nas falas que
seguem:
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Ter equipe implantada aqui favorece muito nossas ações. Além
do que, ter o acesso garantido às mulheres facilita em alguns
momentos. αE2
Funcionar como uma equipe de psf ajuda muito. É fundamental
também as parcerias com as universidades daqui. π E1
Conseguir falar com médico e enfermeira na hora que a gente
quer e precisa ajuda muito a resolver nossos problemas de
saúde. Aqui problema é o que não falta. Mas os problemas de
saúde conseguimos resolver muito mais fácil do que quando eu
estava lá fora α M5.
A relação que temos com direção, agentes e equipe de saúde
ajuda muito a gente a resolver nossos problemas de saúde
aqui. Isso é o que faz a diferença. π M1
“[...]eu acho assim até que melhorou muito em relação ao que
era antes... o presídio feminino antes da equipe de saúde e
após a equipe de saúde. ” αE1
As falas acima são de profissionais e mulheres de penitenciárias que tem
serviço de saúde implantado e, outra unidade que mesmo não tendo a equipe
implantada, consegue garantir atendimentos semanais graças a uma parceria com
equipe de saúde da unidade masculina, com consentimento da gerência de saúde da
secretaria de administração penitenciária.
A efetivação da política e implantação da equipe no maior
presídio feminino é o principal elemento favorecedor das ações
de atenção à saúde da mulher. Depois destaco a parceria e
sensibilidade dos diretores e profissionais existentes no outro
município que embora o quantitativo de mulheres não justifique
a implantação da equipe, sensibilizados, todos, diretores e
profissionais da unidade masculina se disponibilizam um dia na
semana a tenderem a unidade feminina existente no complexo
penitenciário” αG
As mulheres privadas de liberdade veem nessas ações uma oportunidade de
realizar o cuidado à saúde que não o fazem quando se encontram livres. Fato que
corrobora com a pesquisas realizadas com usuárias e profissionais da atenção básica,
nas quais diversos fatores influenciam na baixa adesão de mulheres a exames de
prevenção, que vão desde questões culturais, que perpassam pelo medo e a
vergonha, às questões de educação e do acesso aos serviços

(13,14).
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Para os enfermeiros, as ações de atenção básica à saúde da mulher são
percebidas como uma forma de ressocialização, pois é durante o atendimento que
conseguem escutar queixas, identificar patologias, além de garantir dignidade durante
o aprisionamento. As ações de saúde para a população carcerária além de
representarem um direito de cidadania contribuem para a ressocialização do
indivíduo.(15).
A Gerência de saúde da SEAP concorda, ponderando que através da
assistência dispensada às mulheres privadas de liberdade é possível retirá-las da
invisibilidade:
“Eu acho que ao ofereceras ações por si só pode ser
compreendido como aspecto que favorece a atenção à saúde
da mulher. Mesmo que seja sem pactuação com serviços
municipais, mesmo que seja sem garantir o que prevê a lei. Na
unidade que tem equipe destaco a existência de estrutura
fpisica e equipe completa como os aspectos que favorecem a
execução de ações para o grupo específico, pelo menos, em
alguns momentos fazendo com que essa população se torne
visível.” G1
Todavia quando questionamos as coordenações de saúde da mulher, sobre os
aspectos que favoreciam a execução de ações para as apenadas nos municípios que
não tinham equipe implantadas, constatamos que as ações embora sejam executadas
não são alinhadas com a gestão municipal e se devem graças a projetos de
instituições de ensino superior, vejamos:
Graças as instituições de ensino superior existentes aqui este
grupo de pessoas tem minimamente suas necessidades de
saúde atendidas. Pelo menos as ações educativas e citológico.
βC
A existência e interesse da universidade desenvolver ações lá
é o único aspecto que reconhecidamente favorece a execução
de quaisquer atividades lá. Até nas campanhas solicitamos
ajuda delas para realizar ações assistenciais. γC
É unanimidade o reconhecimento da relevância das ações de saúde para
sujeitos privados de liberdade sob a tutela do Estado. Mas as instâncias
administrativas municipais, da área da saúde e justiça, parecem não conversar para
otimizar a execução de ações e disponibilizar estruturas que favoreçam a assistência à
saúde da mulher. Embora o reconhecimento frente a essa necessidade tenha
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impulsionado o Ministério da Saúde, em ação integrada com o Ministério da Justiça,
em 2003 a elaborar o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP),
que seria desenvolvido dentro de uma lógica de atenção à saúde fundamentada nos
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Já em 2014 uma portaria interministerial
a instituição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas
de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) (8). Ao que parece às instâncias federais estabeleceram nível de parceria que
ainda não é realidade nos níveis estaduais e municipais.
É muito importante oferecer ações de promoção da saúde e prevenção de
doenças, bem como assistenciais durante o período de aprisionamento, isto porque
grande parte das mulheres em situação de reclusão não frequentavam serviços de
saúde quando estavam em liberdade.

(4)

Concomitantemente, a condição de

confinamento pode ser um aspecto que possibilita a implementação de ações de
promoção a saúde e prevenção de doenças.(15)
Destarte, a oferta dessas ações de atenção à saúde da mulher privada de
liberdade apresenta um impacto positivo na Paraíba na percepção dos sujeitos do
estudo, todavia não é possível afirmar que garanta a integralidade da assistência
dessas mulheres, o que envolveria diversos aspectos estruturais e de organização da
rede assistencial.
Mesmo em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos também
apresentam problemas em relação à atenção à saúde de mulheres privadas de
liberdade, pois os estabelecimentos prisionais não conseguem atender suas
necessidades, além de que a qualidade e o acesso aos serviços de saúde estão
aquém do esperado. (16)
Apesar disso, deve-se enfatizar que ações de atenção básicas destinadas as
pessoas em privadas de liberdade se constituem como dever do Estado, com o
propósito de prevenir o crime e efetivar os direitos humanos (17). Acrescenta-se que
essas ações de atenção básica à saúde da mulher privada de liberdade na Paraíba
são possíveis porque os profissionais de saúde atuam em todas as penitenciárias do
Estado, o que pode ser considerado como um progresso.
Segundo o PNSSP, estabelecimentos prisionais com menos de 100 pessoas
privadas de liberdade não necessitam ter equipe de saúde exclusiva, podendo ser
atendidos na Rede de Atenção à Saúde.

(7)A

PNAISP refere que as ações de atenção

básica podem ser realizadas por Equipe de Saúde do Sistema Prisional (ESP) ou por
Unidades Básicas de Saúde localizadas no território(8).Todavia, para que isso
efetivamente funcionasse na prática necessitaria de pactuação entre Estado e
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municípios com estabelecimento de responsabilidades sanitárias, o que não ocorre na
realidade pesquisada.
Mesmo existindo as políticas de saúde, o desafio continua emergente, pois
dados epidemiológicos evidenciam que a saúde de pessoas privadas de liberdade, no
contexto das práticas, é pouco visível e ainda revela-se como desafio para saúde
pública. (18)
É possível perceber, então, a existência de um paradoxo uma vez que aquilo
que se apresenta como direito das pessoas privadas de liberdade há três décadas, a
atenção em saúde, é avaliada positivamente por existir e ser executada. A saúde se
apresenta legalmente como um direito universal, todavia, sua efetividade e usufruto
não são para todas as pessoas, a exemplo de uma parcela que é privada de liberdade
no sistema prisional. (5)
Entraves para realização das ações de atenção básica à saúde da mulher
Apesar da existência das ações de atenção básica à saúde da mulher privada
de liberdade ser considerada um ponto positivo, os entraves que dificultam na prática,
também foram facilmente reconhecidos. Para as mulheres privadas de liberdade e
enfermeiros, a maior parte das queixas relacionava-se com a estrutura física precária
dos locais de atendimento assim como a ausência de materiais e insumos, havendo,
inclusive, falta de medicações essenciais para atendimento:
“atendimento tem. Mas isso não é assistência à saúde.
Portanto identifico como entrave a falta de pactuação para
encaminhamentos das necessidades de saúde, quaisquer que
fossem, para a rede de atenção do município. Falta coisas
básicas mas, falta mesmo é referência e contra-referência”
γE1
“a coisa mais ruim é a falta de remédio. Depois disso acho que
o pior é precisar sair daqui para ser atendida lá fora. Precisa
que a direção autorize, precisa de carro, precisa de agente,
precisa que o serviço acete, precisa que o povo deixe a gente
passar na frente. Para mim precisar de coisas lá de fora e a
certeza que não resolve.” γM2
“ Aqui não ajuda mesmo é a falta de estrutura física. Coisa
básica. O que é para as presas é de qualquer jeito, querem
fazer exame em qualquer sala. Para mim essa falta de
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organização é o que faz o serviço parar. A gente nunca sabe o
que vai acontecer. É igual a boi , ficam levando a gente de um
canto para outro. Hoje tem palestra, hoje tem exame, hoje tem
isso, hoje tem aquilo. E, o que a gente precisa não resolvem ou
porque não querem ou porque não consegue mesmo aqui”.
βM4
“Para nós a estrutura é o principal agente dificultador. Veja só
nessa sala destinada a atendimento tem geladeira de agentes,
armário de medicação, estoque de material para citológico,
objetos

pessoal

das

mulheres

como

secador,

alicates,

barbeadores, prontuários. Não tem privacidade nenhuma. Não
tem maca. Aí para complicar mais conseguimos vir atender
aqui uma vez na semana mas não tem local. Não tem
consultório para dentista, para assistente social, enfermeiro e
médico. Acreditam que trazer o profissional é garantir
assistência. Equívoco. Trazer o profissional pode evidenciar
ainda mais as dificuldades pois somos limitados nas ações a
serem executadas aqui” πE1
Além das afirmações elencadas pelas mulheres apenadas e profissionais de
saúde, a Gerência de Saúde da SEAP, enfatiza ainda aspecto financeiro:
“A gente não tem, não existe um recurso específico para
insumos nem para medicamentos para a população privada de
liberdade [...] outros medicamentos a gente tenta essa parceria
com os municípios para poder fornecer, mas não é... hoje está
longe de ser o ideal [...] Em algumas unidades a gente
conseguiu espaço próprio, então a gente já tem o espaço mais
adequado, mas nas unidades [restantes] as estruturas elas não
são boas e aí a gente tenta improvisar os atendimentos nos
espaços que são disponíveis [...] não existe um espaço próprio
para o atendimento. E para piorar ainda mais as ESF mesmo
no território de responsabilidade não realizam qualquer ação no
presídio né...” G1
As coordenações de saúde da mulher dos quatro municípios foram unânimes
em descrever que o grande entrave é político administrativo.
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“Bem, o grande entrave para garantir a assistência a este
grupo populacional é político. αC
“ Na nossa realidade sentimos na pele a falta de pactuação
entre os gestores e, a tentativa de transformar as penitenciárias
em território invisível. O único momento que entramos é para
cumprir a campanha de vacina. βC
“ Com as mudanças políticas sentimos que algum municípios
conseguem avançar mais que outros. Então além da questão
política eu acrescentaria como entrave a dificuldade dos
serviços reconhecerem a saúde como direito do grupo pois é
visível o transtorno que o deslocamento das mulheres para
serem atendidas em outros locais da rede causam nos
profissionais, nos serviços e nos usuários. Mas o que fazer se
tão superar este entrave. Resumido o entrave seria garantir
acesso a rede de serviços” γC
Para mim o grande entrave hoje para garantir assistência à
população presa é a falta de profissionais com habilidades e
competência para trabalhar nestes locais ou na assistência
direta a esta população. Não falo em falta de habilidade
técnica. Falo em falta de familiaridade com o cenário e os
sujeitos. Isso sim é o grande entrave. πC
Das quatro penitenciárias estudadas, apenas uma tinha espaço físico
destinado exclusivamente ao atendimento de saúde, pois dispunha de uma ESP, as
demais, por não possuírem ESP implantada, realizavam atendimento em locais
improvisados, dividindo, por vezes, o ambiente com colegas de trabalho. Mesmo
havendo atendimento semanal esporádico nas 3 unidades prisionais, permaneceram
as dificuldades estruturais e de recursos imprescindíveis para assistir as mulheres
privadas de liberdade.
O PNSSP padronizou a estrutura física das unidades de saúde localizadas nos
estabelecimentos penais com até 500 pessoas privadas de liberdade; previu
consultórios, sala de curativo e coleta de material, farmácia, entre outros. Além disso,
determinou iluminação e ventilação naturais, materiais específicos para acabamento
dos ambientes e até mesmo dimensões de portas e corredores. Os consultórios de
enfermagem deveriam conter bancada de apoio com pia para lavagem, maca para
procedimentos, mesa, hamper de lixo e de roupa suja.(7) Contudo, nota-se a
discrepância entre o que está previsto no PNSSP e o que foi encontrado nas
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penitenciárias femininas da Paraíba. A atenção à saúde das pessoas privadas de
liberdade no sistema prisional ainda enfrenta a escassez de recursos e condições para
um atendimento de qualidade. (19)
A realidade dos serviços na Paraíba é a mesma encontrada em diversos
estudos em outras regiões do país. Vários aspectos do sistema prisional brasileiro
estão em desacordo com o que é previsto nas legislações, sendo a infraestrutura uma
das inadequações, fator que reflete diretamente na atenção à saúde

(19).

Irregularidades também foram encontradas na estrutura física direcionada para
assistência à saúde, de dezessete penitenciárias brasileiras visitadas, apenas duas
apresentavam estrutura física satisfatória.(20) . Arruda et al dizem que Damas
Barbosa et al também revelou que a estrutura física dos locais destinados a
realização das ações de saúde nas penitenciárias são discrepantes quando
comparados ao que é proposto e recomendado no PNSSP.(21) O PNSSP determinou
financiamento para reforma física e para aquisição de equipamentos para os
estabelecimentos de saúde prisionais, tendo como resultado esperado garantia de
espaço físico adequado para o desenvolvimento das ações de saúde.(7) A adequação
do ambiente à sua função é primordial para continuidade da assistência e para
biossegurança dos profissionais e das pessoas privadas de liberdade.(21)
No que se refere aos insumos, a disponibilidade destes é imprescindível para
execução das atividades de saúde; logo, para que ações de atenção à saúde ocorram
de modo satisfatório, a penitenciária deve dispor de equipamentos, materiais, insumos
e medicamentos.(21) . Barsaglini, Kehrig e Arruda justificam que a dificuldade na
provisão dos insumos, especialmente medicamentosos, ocorre em consequência da
superlotação nas penitenciárias, contudo, esta afirmação só condiz com uma
penitenciária da Paraíba, pois as demais não apresentam esse problema. Outro fator é
a falta de responsabilização de cada instância pelo fornecimento das medicações. (22)
Vale ainda considerar que estas dificuldades referentes à assistência nas
penitenciárias é reflexo da conjuntura dos serviços de saúde no Brasil. Estudos
apontam para os entraves relativos à estrutura física e de disponibilidade de insumos
nos serviços de atenção primária para o atendimento à população como um todo,
mesmo considerando os aparatos legais no que se refere à assistência à saúde no
nosso país.
Outro entrave citado pelos sujeitos, foi o modo de planejamento/execução das
ações de saúde nas unidades penitenciárias. Neste ponto, discordâncias quanto ao
planejamento marcaram as falas das mulheres privadas de liberdade, enfermeiros,
Coordenadores e Gerência de saúde da SEAP:
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“Só quando está doente mesmo. Quando a gente tá doente aí
a gente vai avisa a eles e eles leva a pessoa.” βM3
“Vai de acordo com a queixa delas. Digamos que classificaria a
unidade como livre demanda. Embora fosse tecnicamente
possível planejar, pois o território é delimitado e os sujeitos
estão sob tutela acessíveis a qualquer momento, não ocorre
assim.” πE1
“A gente tem toda uma programação, a gente vai semanal, se
programa para fazer palestra, se programa pra fazer todas as
ações... palestras educativas, preventivo, pré natal. aí quando
o médico vem a gente já faz a triagem, todas as que estão
doentes a gente encaminha para o médico. Mas lembre que as
vezes programamos tudo e as ações não podem ser
executadas por questões de segurança, porque serviço de
inteligência identificou túnel e coisas assim.” αE1
“Tem o pré agendamento, mas assim... hoje vai atender vinte,
então tem dez que são pré-agendadas e tem as que
apresentam a queixa. Nunca é só uma nem outra, mas também
a gente não pode um em detrimento do outro. Tem as pré
agendadas como tem as urgências. A gente sempre deixa um
quantitativo porque sempre aparece as urgências, se aparecer
muita urgência, então vai diminuir esse quantitativo, mas tem o
pré agendamento dos atendimentos da rotina...” G1
“ enquanto coordenadora percebo que assistência à saúde nos
presídios parece funcionar totalmente desarticulada das ações
prioritárias dos municípios. Parece ser uma assistência a
saúde, dentro do SUS. Não pactuam nada conosco, não
sabemos dados, não somos parceiros. Mas aí quando
precisam de insumos, exames, serviços, querem total presteza
e atendimento.
A Gerência de saúde da SEAP afirmou que deveria existir o atendimento
reservado para urgências, bem como um contingente de marcações para consultas de
rotina destinadas aos sujeitos privados de liberdade. Esta fala coincidiu com a de um
enfermeiro, todavia, o restante dessa categoria e a totalidade das mulheres
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compartilharam da ideia expressa nos primeiros recortes, onde o atendimento ocorre
de acordo com as queixas e/ou adoecimentos. Deste modo, ações assistenciais e
curativas são realizadas em detrimento das ações preventivas e promocionais da
saúde.
Confirma-se esta postura quando se compara estes resultados aos achados de
um estudo feito em 2014 na Paraíba, onde percebeu-se que 100% dos atendimentos
ocorriam por demanda espontânea

(21).

Destaca-se que a pesquisa citada aconteceu

em penitenciárias masculinas, demonstrando ser uma conduta generalizada no
estado.
Apesar da incessante busca do sistema de saúde brasileiro por um modelo de
atenção voltado para a integralidade e para as necessidades ampliadas de saúde,
ainda se constitui um grande desafio a superação de práticas assistenciais centradas
no médico, no tratamento e na reabilitação de doenças (23).
Outra

dificuldade

apontada

foi

a

falta

de

escolta

para

realizar

o

encaminhamento das mulheres privadas de liberdade até a Rede de Atenção à Saúde
a fim de realizar exames laboratoriais ou de imagem, como também para o tratamento
de alguma patologia

(24).

Salienta-se que ações de atenção básica à saúde da mulher

requerem consultas com especialistas, mamografias, ultrassonografias, exames
laboratoriais, entre outros, que diligenciam serviço de escolta até o serviço de saúde.
Procedimentos de saúde realizados externamente ou internações geram a
necessidade de escolta de agentes prisionais, retirando o efetivo da segurança das
penitenciárias (21).
“Aqui se precisar de atendimento fora só vai quando tá com pé
na cova, já morrendo. Porque só tem uma viatura pro presídio
todo, se tiver audiência e exame, eu perco o exame e vai para
audiência com outra. ”πM6
“As dificuldades são a questão da escolta, porque você faz o
agendamento, as vezes você agenda pra um determinado dia e
não consegue levar devido as demandas judiciais...” αE1
“[...] é complicado porque o efetivo de agentes é pequeno,
entendeu... viaturas também têm poucas.” γE1
A gerência reconhece que a assistência à saúde não é
prioridade para sistema penitenciário. Mas presos, advogados,
famílias forçam o sistema a não priorizar.
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Soares Filho e Bueno corroboram com essa conjuntura quando afirmam que o
baixo efetivo de recursos humanos, especialmente de agentes penitenciários, reflete
negativamente na população de privados de liberdade, pois há falta de escolta para os
encaminhamentos de assistência à saúde (25).
A Gerência de saúde da SEAP confirmou deficiência no número de agentes
penitenciários:
“O número de agentes de segurança
penitenciária hoje ele não dá conta de proporcionar a execução
de todas as suas atividades e aí eu não falo só da saúde, eu
falo voltados a reintegração social, a saúde, o trabalho, a
qualificação profissional...” G1
Ações de saúde extramuros são dificultadas ou não tem continuidade devido à
pequena quantidade de agentes penitenciários para realizar escolta, o que pode
revelar pouco interesse da administração penitenciária e de outras instâncias na
concretização do direito de atenção à saúde (26).
A integralidade da assistência como princípio constitucional do SUS ainda se
revela como um grande desafio aos serviços de saúde. O modelo de atenção à saúde
ainda praticado demonstra uma assistência fragmentada, baseada na produção de
atendimentos e desarticulada das necessidades dos usuários e, ainda pouco flexível
no atendimento aos que tem mais dificuldade de acesso (26).
Outra queixa para efetivação das ações de atenção básica à saúde da mulher
foi a ausência de profissionais médicos para assistir as mulheres privadas de liberdade
nas penitenciárias ou a dificuldade de adaptação à rotina e serviço por uma lacuna na
formação. Este obstáculo foi relatado por mulheres privadas de liberdade e Gerência
de saúde da SEAP; não existiram relatos correspondentes de enfermeiros:
“O médico não quer vir, nem sempre assim. Tem dificuldade de
atendimento porque sem médico ninguém NINGUEM procura
serviço de saúde. Portanto o maior entrave é médico
permanecer como membro fixo e efetivo” αM5
“Na universidade nunca passamos por aqui. É diferente.
Trabalhar aqui exige prática. Rotina diferente, habilidades
diferentes, noções de segurança, de negociação. O maior
entrave é essa lacuna na formação ”πM5

181

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

“[...] Para mim o que mais dificulta aqui atendimento desse
povo todo, é que médicos, enfermeiros, até advogados são
treinados para serem responsáveis pelos interesses de quem
está preso mas, os profissionais não treinaram habilidade, não
tem perfil. Tem medo na verdade G1
Fernandes et al mostrou que o atendimento em saúde pode ser considerado
falho devido a falta de profissionais disponíveis para ter uma equipe de saúde
completa

(24).

Na verdade, a rede de serviços à saúde não incorporou as unidades de

saúde prisional e, os profissionais, por opção, excluem o cenário prisional para prática
assistencial e consequente treino profissional

(24).

O sistema prisional tem um enorme

déficit de médicos, em grande parte devido ao estigma relacionado à população
prisional, aos baixos salários e às condições de trabalho (25).
Ademais, Moreira e Souza destacam que mulheres privadas de liberdade
recorrem à figura do médico como profissional responsável pelo cuidado, colocando
como ineficientes as ações não curativistas realizadas por outros profissionais (27).
A ausência de médicos nas equipes do sistema prisional não deveria ser
corriqueira, pois a Portaria nº 482, de 2014, determina que o Ministério da Saúde
suspenda os repasses dos incentivos referentes às equipes e aos serviços quando
constatada ausência, por um período superior a noventa dias consecutivos, de
qualquer um dos profissionais que compõem as equipes (28).
Além da carência de profissional na ESP, uma mulher privada de liberdade
relatou ter sofrido preconceito ao precisar ser atendida na Rede de Atenção à Saúde,
fato também mencionado pela Gerência de saúde da SEAP e não abordado por
enfermeiros.
“Melhor tentar resolver aqui dentro com toda dificuldade.
Porque se for lá para fora, além de não resolver ainda precisa
passar por discriminação. Somos presos mas sentimos. È
muito difícil atendimento aqui mas é impossível lá fora. πM2
Tais questões fazem com que o medo e discriminação superem o dever da
atenção à saúde para esse grupo populacional

(22).

O medo, provocado pelo estigma

da violência, durante o atendimento de pessoas privadas de liberdade prejudica a
prática da atenção à saúde (29).
A ida aos serviços de saúde é marcada por situações de sofrimento moral e de
humilhação na chegada à unidade de atendimento, pois é frequente a discriminação
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dos profissionais de saúde e dos usuários, que se afastam e evitam contato,
demonstrando receio na proximidade com pessoas privadas de liberdade (26).
A última dificuldade referida foi a omissão dos municípios frente às ações de
atenção básica à saúde da mulher privada de liberdade, isto porque, gestores
municipais consideram esta como uma responsabilidade exclusiva do Estado:
“Se faltar alguma coisa a culpa não é da casa, é do governo.
Elas faz o possível, mas não tem o suficiente. Aí muitas
pessoas se queixam do sistema, mas não é. Como é que a
senhora pode me dar uma caneta pra assinar um papel se o
pessoal da faculdade não lhe deu a caneta?! A senhora vai só
perguntar meu nome e gravar aqui.”γM7
“eu penso que Estado e município são responsáveis. Ou
pleiteiam implantação de equipes de saúde prisional ou
estabelecem parcerias com unidades de saúde da família ou
reza para essa panela de pressão não estourar. Porque
resolver problemas de saúde aqui é bem difícil”αE1
“O que entrava mesmo é o reconhecimento de todos,
sociedade, políticos profissionais de saúde instituições de
ensino, das necessidades de saúde destes sujeitos. Fingir não
vê além de não ajudar retarda providências e superação de
dificuldade. Saúde prisional é entrave até entender de quem é
responsabilidade.”βE1
“ [...] a falta do reconhecimento do papel pelos municípios é o
maior dificultador dessa situação, desse acesso dessas
pessoas à saúde, infelizmente os municípios não entendem a
questão que é mais fácil transformar essa população invisível
do que encarar a problemática e atuar. E chamar para uma
parceria. Os municípios tendem muito a tratar como invisível.
Mas quando os sujeitos necessitam acabam amontoando-se
nos serviços do próprio município pois estão mais perto. Então
essa queda de braço política é um maior entrave.” G1
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As coordenações de saúde da mulher das Secretarias Municipais de Saúde
confirmaram esta postura:
“Existe uma equipe do Estado que presta assistência tanto a
saúde masculina quanto a saúde feminina e essa equipe de
saúde é direcionada pela parte da gerência do Estado. Estes
profissionais não têm qualquer vínculo com o município. ” αC1
“Quando se estruturou a atenção à saúde dos sujeitos privados
de liberdade, não estava limitada à atenção primária, nem sob
a responsabilidade deste ou daquele ente federado. Portanto
esta falta de pactuação para integração dos serviços da rede e
disponibilização sob regime diferenciado para os sujeitos
entrava qualquer ação por melhor que ela seja.” πC1
As falas acima mostram que os municípios contrariam o que preconiza a
Portaria nº 482, de 2014, quando diz que os serviços de saúde no sistema prisional
devem estar integrados a uma Unidade Básica de Saúde do município em que estiver
localizado o estabelecimento prisional

(28).

Apesar disso, o estudo não verificou a

Programação Pactuada Integrada dos municípios, não sendo possível afirmar o
planejamento das ações de saúde e os pactos intergestores.
Aspectos legais apontam que a gestão dos serviços de saúde e a assistência à
saúde das unidades prisionais com até cem pessoas privadas de liberdade devem ser
oferecidas preferencialmente pelos municípios

(28).

Pondera-se que três penitenciárias

pesquisadas tinham menos de cem mulheres privadas de liberdade e, por esta rzão
não possuem equipes implantadas.
Desde a promulgação da PNAISP que as ações de atenção básica às pessoas
privadas de liberdade são de responsabilidade do SUS e a Rede de Atenção à Saúde
envolve os setores interministeriais, interfederativos e tripartite (25).
Somado a isso, os poderes executivos precisam aumentar a agenda
orçamentária, com o objetivo de garantir incentivos financeiros adequados à
estruturação de unidades básicas de saúde prisional e para o custeio das equipes e
serviços de saúde, com destaque para a criação de condições mais favoráveis para
que as Redes de Atenção à Saúde, locais e regionais, fortaleçam suas capacidades e
a população carcerária seja visualizada pelo SUS, de modo universal, integral,
resolutivo e contínuo (25).
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Faz-se necessário dizer que durante a realização das entrevistas, este embate
município versus Estado apareceu como uma questão de cunho político, pois as ações
de atenção básica à saúde da mulher privada de liberdade eram ainda mais
prejudicadas nos municípios em que não havia apoio do governo estadual, enquanto
que nas cidades que recebiam apoio político do governo do estado, mesmo não
existindo ações específicas para as mulheres reclusas, a pactuação ocorria de
maneira mais fácil e leve. Deve-se ponderar que é a saúde de uma população
específica e vulnerável que fica prejudicada durante esta resistência de diálogo entre
os governantes.
A integralidade da assistência à saúde de mulheres privadas de liberdade
depende da continuidade no cuidado, nas unidades básicas localizadas dentro das
penitenciárias e em toda a Rede de Atenção à Saúde do SUS, por isso, vínculos
estáveis

necessitam

ser

estabelecidos

implementadas e não políticas de governo

e,

políticas

de

estado

devem

ser

(26).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
sem, todavia, avaliar o impacto no perfil epidemiológico
O oferecimento de ações eminentemente assistenciais de atenção básica à
saúde da mulher nas penitenciárias, assim como a implantação de unidades de saúde,
foram considerados como aspectos positivos, que favorece diagnóstico e tratamento
precoces. Todavia, a assistência pode ser comprometida pela ausência de insumos e
estrutura física precária, atendimento por demanda espontânea, pequeno efetivo de
agentes penitenciários, carência de profissionais médicos na equipe de saúde do
sistema penitenciário, existência de profissionais preconceituosos em preservar o
direito à saúde nas penitenciárias, além de divergências políticas entre as instâncias
de governo.
Nesse sentido, desde a formação, as IES devem criar situações que favoreçam
o desenvolvimento de habilidade e competências para o trabalho no cenário das
penitenciárias e/ou assistência à sujeitos privados de liberdade.
A divulgação dos resultados desse trabalho favorecerá

o debate crítico e

reflexivo na área temática, entre gestores, profissionais e IES com objetivo de garantir
assistência à saúde de sujeitos privados de liberdade na atenção primária.
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