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Resumo 

Esse artigo se propõe a analisar as múltiplas violências que a mulher vive no cárcere. Busca-se 

a compreensão de como a violência estatal, o abandono familiar e as questões sociais são 

formas de violência urbana em seu sentido amplo que tanto influenciam na qualidade de vida 

dessas mulheres quanto escancaram violências de gênero. A intenção é trazer à lume a 

discussão acerca dos diversos direitos que são negados às mulheres encarceradas, 

especialmente as grávidas, e aos seus filhos nascidos dentro das unidades penitenciárias e das 

situações desumanas em que elas vivem, discutindo-se a negligência estatal e alternativas à 

essa situação. 
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Introdução 

          

Foucault em seu trabalho Vigiar e Punir mostra como a disciplina e todo o regramento 

de uma instituição serve como forma de dominação voltada a tornar os corpos obedientes, 

dóceis, úteis, corpos submissos. O tratamento dado nas penitenciárias tem exatamente esse fim: 

tirar a individualidade das pessoas, desumaniza-las, tornando-as submissas ao poder estatal. O 

autor coloca que o sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvida, ao uso de instrumentos 

simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que 

lhe é específico, o exame1. 

                                                
1 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da prisão. Editora Vozes, 1999. 
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O cárcere tenta punir aquilo que parece que é indiferente aos grandes sistemas de 

castigo; ele tira a individualidade de quem entra ali, diminui as certezas, enfraquece laços 

familiares, inviabiliza sonhos e faz sofrer diariamente. O poder punitivo pode ser algo invisível, 

mas é sentido na pele de cada um. 

Bauman coloca a prisão como a forma última e mais radical de confinamento espacial2. 

É a forma que a sociedade usa para controlar e tirar da sociedade aqueles indivíduos 

problemáticos. O isolamento comprime a visão do outro; a sociedade simplesmente ignora a 

existência da pessoa confinada. Em nossa atual vida globalizada, estar proibido de mover-se e 

de comunicar-se com o mundo é um poderosíssimo símbolo de impotência, de incapacidade e 

de dor. 

Todas as  formas de violência, explícitas ou não, sofridas no cárcere são ainda mais 

sentidas pelas mulheres. Estas que, de maneira explicitamente diferente aos homens e 

intrinsecamente ligada ao fato de mulheres serem, estão sujeitas à violência em três principais 

âmbitos: estatal, familiar e social. 

 

Violência Estatal 

 No estudo do Direito, fala-se que o Estado possui o monopólio da violência 

(Gewaltmonopol des Staates)3, ou seja, que este possui o monopólio do uso legítimo da força. 

Assim sendo, enquanto todos os cidadãos agem ilegalmente ao usar de força física contra outro 

cidadão, o Estado, como instituição, poderia fazer uso legítimo desta. Entretanto, tal simples 

aferição teórica possui complicados desdobramentos no plano da realidade. 

  Primeiramente, sabe-se que a instituição estatal, tal como qualquer instituição que goza 

de personalidade jurídica, não passa de uma construção jurídica, sem correspondência no 

mundo dos fatos, que atua por meio de indivíduos, cidadãos como os demais. Nessa esteira, 

tem-se o monopólio da violência garantido a cidadãos específicos, que presentam o Estado.  

 Para que tais cidadãos não ajam de maneira arbitrária, visto que é natural do ser humano 

agir consonantemente a seus conceitos prévios, há de se ter um Direito Penal que limite seu 

âmbito de atuação. O Direito Penal brasileiro é, contudo, disfuncional, de maneira a não limitar 

a atuação enviesada de seus aplicadores, mas a, de certa forma, estimulá-la. 

 O Brasil possui hoje a quarta maior população carcerária do mundo, tendo 622.202  

                                                
2 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1999. 
3 Weber, Max. Berlinck, Manoel Tosta (pref). Hegenberg, Leonidas (trad). Mota, Octany Silveira da 
(trad). Ciência e política : duas vocações.   18. ed.  São Paulo, Cultrix, 2011. 
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presos, dos quais 61,6% são negros. Destes, 28% respondem ou foram condenados por crime 

de tráfico de drogas, 25% por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio4. Ainda tratando de 

estatísticas, a população carcerária feminina é de 37.380, enquanto que 68% são negras e 60% 

tem de 18 a 29 anos5. Comprova-se com números e com diversos estudos nesse ramo, que o 

Estado brasileiro, representado por aqueles que têm o monopólio da violência em seu nome, 

tem em sua mira a população já marginalizada, levando a sua maior marginalização, pois a 

entrada no cárcere, como se sabe, é a entrada em um ciclo sem fim: entra-se marginalizado, se 

é desumanizado em seu interior, sai-se com um pesado estigma social que lhe impede a inserção 

no mercado de trabalho, tornando-se ainda mais marginalizado, não tendo opções de 

sobrevivência, senão ao recorrer novamente ao crime. 

  Se tal realidade de violência já é cruel para com os homens encarcerados, para com as 

mulheres é ainda pior. As mulheres são dupla, ou triplamente afetadas pela violência estatal 

em sua política de encarceramento em massa, pois, além de padecerem com todo o sistema de 

desumanização e estigmatização proveniente do cárcere, as mulheres sofrem por condições 

próprias de gênero. 

 Segundo o último INFOPEN, em 2014, o Brasil possuía, do número total de presídios, 

7% femininos e 17% mistos. Assim, sabe-se que a maioria das mulheres encarceradas 

encontram-se nestas últimas, sem preparo de infraestrutura para atender às suas necessidades. 

Nessa esteira, a minoria dos presídios  possui em sua infraestrutura creches, berçários e uma 

ala materna específica, prejudicando ainda mais a dita "ressocialização" desejada pelo Estado. 

 A situação a que as mulheres encarceradas estão sujeitas torna-se ainda mais degradante 

quando estão grávidas. Não têm os exames pré-natal realizados em sua totalidade – isso se 

realizam algum –, desrespeitando um direito básico à saúde, além de que seus partos muitas 

vezes são realizados enquanto estão algemadas, uma forte ofensa a qualquer direito 

fundamental. Ademais, a lei processual penal brasileira abre a possibilidade de conversão da 

pena provisória a prisão domiciliar em caso de gravidez e poucas vezes há essa conversão, 

constituindo uma clara ofensa ao princípio da excepcionalidade da pena de privação de 

liberdade que ocorre dia após dia. 

De acordo com as Regras de Bangkok – regras da Nações Unidas para o tratamento de 

mulheres presas e medidas no privativas de liberdade para mulheres infratoras, pertencendo à 

série de tratados internacionais de direitos humanos e vigente desde 2016 – toda gravidez na 

                                                
4 <http://www.justica.gov.br/noticias/populacao-carceraria-brasileira-chega-a-mais-de-622-mil-
detentos> Acesso em abril de 2017 
5 INFOPEN Mulheres - junho 2014 

http://www.justica.gov.br/noticias/populacao-carceraria-brasileira-chega-a-mais-de-622-mil-detentos
http://www.justica.gov.br/noticias/populacao-carceraria-brasileira-chega-a-mais-de-622-mil-detentos
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realidade carcerária deve ser considerada de risco, além de que se deve priorizar, além da 

própria consideração da excepcionalidade da pena de privação de liberdade, medidas 

alternativas ao encarceramento de mulheres. Mas, como já apontado, nem sempre é isso que 

ocorre na realidade: a pesquisa “Nascer na prisão: gestação e parto atrás das grades no Brasil” 

mostrou que, de um universo de 495 mulheres encarceradas, 64% tiveram assistência pré-natal 

parcialmente adequada ou inadequada, 15% alegou ter sofrido algum tipo de violência e mais 

de 30% delas foram algemadas na internação para o parto (LEAL, 2016). 

Quanto ao parto das mulheres encarceradas ser realizado com algemas, essa situação, 

enfim, parece ter terminado. Em abril de 2017, foi sancionado o Projeto de Lei 23/2017 que 

proíbe expressamente a realização de partos nessa condição. Isso ocorria devido à hipotética 

possibilidade de fuga da detenta, mas tal justificativa desconsiderava qualquer direito básico, 

além de ser mais uma grande discriminação de gênero.  

 A conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar ainda é exceção, mas há também 

uma evolução nesse âmbito. Em 2016, junto ao chamado Marco Legal da Primeira Infância 

(Lei 13.257/2016), foi alterado o Código de Processo Penal, de maneira a acrescentar como 

hipóteses de substituição para a pena domiciliar, além da mulher gestante, a mulher com filho 

de até 12 anos de idade incompletos.  

Criticam-se os fatos de, apesar de se abrir a possibilidade, não ser obrigada a conversão 

de pena provisória em domiciliar, além da falta de tratamento correto à grávida encarcerada, 

porém, é inegável que há um avanço, mesmo que sutil, no sentido da proteção do direito das 

mulheres encarceradas. Cabe saber se essa evolução será somente teórica ou também terá 

impactos positivos na prática. 

O fato é que, assusta estar-se diante de uma realidade em que, em pleno século XXI, 

ainda tem-se como questionamento a sanção de leis que garantem direitos tão fundamentais, 

que não deveriam nem haver leis para protegê-los, visto que sua garantia constitucional é mais 

do que explícita. 

 

Violência familiar 

 

 Além da violência estatal, as mulheres presas ainda  tem de passar por uma forma de 

violência advinda do vínculo familiar , mais especificamente, uma violência causada pelo 

abandono familiar que elas sofrem logo no momento em que são detidas. 

 Os presídios femininos não foram desenvolvidos para propiciar o vínculo familiar, 

especialmente entre mães e filhos, muito menos para promover um ambiente adequado para o 
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desenvolvimento infantil. Assim, o  afastamento da presa grávida de sua família torna-se um 

dos motivos do distanciamento, da omissão, da falta de esperança e busca de auxílio por parte 

delas. O filho nascido no cárcere muitas vezes é o único apoio emocional que a detenta possui.  

 Os motivos que levam ao abandono familiar são vários. Alguns familiares deixam de 

visitar a presa para não passarem pela humilhação da revista vexatória6, pela qual são também 

obrigadas a passar as crianças, as gestantes e as idosas; outros preferem fingir que a mulher 

não faz mais parte da família, já que a envolvida em crimes não merece respeito, se torna menos 

mãe e menos mulher por ter ido contra o padrão de conduta que a sociedade impõe a ela. A 

família passa a ter vergonha de ter uma integrante presa e negam a existência dela, 

abandonando-a. 

 Nos poucos casos em que mães e irmãos buscam colaborar, eles têm dificuldades para 

arcar com as despesas de visitas constantes. A falta de dinheiro, o receio de entrar na unidade 

prisional e a distância do presídio da sua cidade natal são alguns dos obstáculos para a visita 

ou para o envio dos itens que as mulheres não recebem na prisão, o denominado jumbo (itens 

básicos de higiene, alimentação e vestimenta que são entregues pessoalmente por familiares 

nas unidades prisionais). A comunicação por cartas também não é eficiente por ser muito 

demorada e por ter seu conteúdo vigiado algumas vezes. Mulheres que eram responsáveis pelos 

cuidados domésticos e pelos cuidados de filhos e netos começam a sentir o abandono mais 

rapidamente.  

Enquanto o cárcere masculino tem sempre filas enormes de mães, irmãs, namoradas, 

esposas para a visita, o feminino praticamente não tem filas.  

 A situação de abandono é completa – emocional, psicológica e material – o que é ainda 

mais grave para as mães no cárcere. O contato com a família seria extremamente importante 

para ajudar no acesso a bens para o bebê (como remédios, roupas, brinquedos) e no apoio 

emocional a essas mulheres que passam por um período tão vulnerável. A distância da família 

é ainda mais sentida pela falta de visitas dos companheiros e pais das crianças, o que reforça a 

ideia machista da mulher como única responsável pelos cuidados com os filhos. Além disso, 

                                                
6 "Revista vexatória é o tipo de revista que obriga parentes de internos no sistema carcerário a tirar a 

roupa e mostrar órgãos genitais para agentes penitenciários para entrar nos presídios durante as 
visitas. [...] Para que consigam entrar nos presídios nos dias de visita, as mulheres devem agachar e 
abrir os órgãos genitais com as mãos. Nesse processo, têm vaginas e ânus revistados, crianças ficam 
nuas na frente de adultos e idosas precisam vencer o limite físico da idade para abaixar e levantar em 
cima de um espelho." (CONECTAS, 2016) Esse tipo de revista é justificado pela possibilidade de 
visitantes entrarem com celulares ou drogas para os(as) detentos(as), mas isso esses flagrantes 
ocorrem somente em 0,02% dos casos no estado de São Paulo (CONECTAS, 2016). Ressalta-se que, 
apesar de haver uma lei proibindo essa situação degradante desde 2014 no estado de SP, isso não é 
aplicado na realidade penitenciária. 
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mais de 60% das presas são solteiras e 69,2% dos pais das crianças também estão presos7.  

 Podemos analisar a violência familiar nos momentos de visita íntima também. A visita 

íntima é um direito da mulher presa, mas esse foi um direito tardiamente regulamentado nos 

presídios femininos seguindo a ótica do papel da mulher de ser frágil e dócil na sociedade, o 

que fez sua sexualidade ser deixada em segundo plano. Na prática, muitas delas ou não têm 

liberdade para exercer tal direito (pela falta de locais separados e privados para esse tipo de 

visita, por exemplo), ou não recebem a visita de seus parceiros, ou têm esse momento 

transformado num tipo de barganha com o homem na medida em que alguns deles não aceitam 

ir visitar a mulher senão em função da visita íntima e acabam só levando os filhos para verem 

a mãe presa se eles forem ter o período de visita íntima com a mulher também8. A opção da 

mulher de querer essa visita deve superar o contexto atual que praticamente impõe à mulher o 

dever de estar disponível para o homem. 

 Por fim, cabe analisar a falta de apoio familiar durante a gravidez e também na hora do 

parto. Em 2014, só 16,2% das mulheres recebeu visita do pai da criança durante a gravidez, 

37,3% não recebeu visita alguma de nenhum parente9. Na quase totalidade dos casos, os 

familiares não foram avisados sobre o início do trabalho de parto, o que configura uma 

violência estatal. Na maternidade, só em 3% dos casos havia um familiar como acompanhante, 

o que contraria a lei 11.108/05, que garante o direito de ter acompanhante de livre escolha da 

mulher durante sua permanência na maternidade. Nos casos em que a família soube do parto, 

a grande maioria não chegou visitar a mulher durante sua estadia na internação. É sabido que 

a presença de acompanhante nesse momento é associada com uma melhor percepção sobre o 

atendimento recebido, maior respeito e privacidade no tratamento com a mulher, menor relato 

de violência, além de aumentar as chances de a mulher fazer perguntas aos médicos e de ter 

maior participação nas decisões.  

 Essa violência vinda dos familiares, pelo abandono emocional, psicológico, material e 

pelo abuso deles em alguns momentos (como na imposição de haver a visita íntima pelos 

homens) torna a mulher presa ainda mais vulnerável. Ela é deixada sozinha nas mãos do Estado, 

que cuidará muito menos ainda dela. 

 

                                                
7 ARMELIN, Bruna dal Fiume; MELLO, Daniela Canazaro de. FILHOS DO CÁRCERE: ESTUDO 

SOBRE AS MÃES QUE VIVEM COM SEUS FILHOS EM REGIME FECHADO 
8 FRANCO, Nadiel Alves. As múltiplas punições do sistema penitenciário sobre a mulher: Liberdade, 
direitos sexuais e reprodutivos. Brasília: Unb, 2015. 
9 LEAL, Maria do Carmo; AYRES, Barbara Vasques da Silva; ESTEVES-PEREIRA, Ana Paula. Nascer 
na prisão: gestação e parto atrás das grades no Brasil, 2016. 
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Conclusão 

 

 Diante desta realidade, torna-se excessivamente difícil concluir se o Direito Penal 

brasileiro está em crise ou se este evidentemente a crise é, se foi, e é permanentemente, 

moldado para estes fins. Se é moldado para garantir o status quo, para garantir a atuação 

arbitrária (ou nem tanto) daqueles que representam seu monopólio da violência, para garantir 

a formação de corpos dóceis. 

 Contudo, tem-se explicita que tal realidade é, em diversos níveis, mais cruel às 

mulheres, que são violentadas não somente pelo Estado, mas também por suas famílias e pelo 

corpo social em geral. No que tange a este último, não cabe nem mesmo o comparativo com o 

sofrimento do sexo oposto, visto que este não o enfrenta de maneira alguma.  

A mulher brasileira encarcerada é negra, jovem, solteira, de baixo nível educacional e 

baixa renda. A partir deste perfil, pode-se compreender a realidade a que estas mulheres foram 

submetidas durante sua vida anterior à entrada no cárcere, durante sua permanência neste, e 

posterior a sua saída. Elas enfrentam o machismo e o racismo institucionalmente cultivado em 

cada uma destas etapas, tornando quaisquer chances de (i) não ingresso ao cárcere, (ii) 

sobrevivência em seu interior e (iii) reinserção social futura muito menores. 

Assim, tendo como clara as formas de violência às quais são permanentemente 

expostas, chega-se a um embate. Enquanto é possível lutar contra a violência no âmbito social, 

tendo em vista a cada vez mais crescente luta feminista, é excessivamente complicado falar em 

luta contra a violência familiar ou estatal. 

Primeira, contra a violência familiar, cabe a luta por meio do movimento feminista e 

pela conscientização do corpo social (aqui as famílias inseridas) da igualdade de gênero, 

entretanto, sabe-se que parte da violência advinda das famílias baseia-se em uma falta de 

infraestrutura carcerária, adentrando no mérito da violência estatal. 

Já a luta contra essa forma de violência é ainda mais complicada, pois não parece estar 

nas prioridades do próprio Estado ajustar suas falhas, talvez exatamente por não serem falhas. 

Assim, entra o questionamento se a atuação privada, por meio de iniciativas sociais, 

empreendedoras, neste âmbito significaria uma forma de lutar contra as condições atuais ou 

uma forma de perpetuação do sistema de violência. 

Uma questão de impossível solução teórica, que acaba por ser resolvida na prática, a 

partir da gratidão observada em cada momento de trabalho contínuo junto a estas mulheres. 
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