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APRESENTAÇÃO
Dar visibilidade ao sistema prisional feminino em toda sua
complexidade, vulnerabilidade e abandono, eis um grande
desafio e uma árdua tarefa para as universidades através de
seus grupos de pesquisas, para as organizações civis através
de seus programas e ações sociais e para o Estado, principal
gestor do sistema, através de suas instâncias legislativas e executivas. A pesquisa “O sistema prisional feminino e a questão dos
direitos humanos – um desafio às políticas sociais” nasce em 2009,
como proposta investigativa do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Questões Metodológicas em Serviço Social
– NEMESS, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC/SP. Concretiza-se em 2010, com o financiamento de bancada da Deputada Luiza Erundina de Sousa
e é viabilizado pela Secretaria Especial de Políticas para a Mulher da Presidência da República. O estudo objetivou analisar
a condição da mulher no sistema prisional do Estado de São
Paulo, buscando conhecer e compreender seu contexto relacional social e familiar, e os motivos que a conduziram ao delito.
Nessa perspectiva, coube analisar as políticas sociais para as
mulheres em cumprimento de pena bem como as correspondentes responsabilidades do poder público presentes na legislação e nas organizações administrativas.
Conforme mencionamos em publicação da 1a fase da
pesquisa/2010,1 algumas razões motivaram a decisão de ana1. Rodrigues, M.L. e outros. O Sistema Prisional Feminino e a Questão do Direitos
Humanos: um desafio às políticas sociais – 1a.fase, NEMESS/PUCSP, PC Editorial
Ltda, São Paulo, 2010.
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lisar o sistema prisional feminino desse ponto de vista específico. Inicialmente, porque a configuração do fenômeno criminológico e, por conseguinte, do sistema penitenciário, assumiu
uma paradoxal expressão de visibilidade e de invisibilidade
que desperta interesses, que se traduzem na realização de estudos e análises acadêmico-institucionais oriundos de diversas áreas do conhecimento, de projetos e programas setoriais
públicos ou privados, da voz da mídia, de movimentos sociais
e religiosos. Segundo, porque, atualmente, a criminologia feminina e os regimes penais associados não constituem um
universo definido cujos motivos e efeitos se circunscrevem à
ação e responsabilidade individual e à configuração apenas da
norma social legal. Terceiro, porque a situação da mulher presa se traduz, na gênese do problema e sua repercussão, num
universo que ultrapassa os limites estritos da individualidade
e se estende a territórios mais amplos, como os da família, do
trabalho, da educação, do grupo social e das representações
sociais. Por último, porque a recorrente “invisibilidade” do feminino no âmbito do sistema prisional, sendo também uma
questão de abordagem de gênero, é uma questão de direitos
humanos em que se vislumbram aspectos de continuado desrespeito e descaso e de certo esquecimento tanto por parte da
sociedade civil quanto do Estado.
Nessa perspectiva, o descaso atinge crianças, filhos de mulheres presas, tão prematuramente abandonadas, em cujo futuro, nosso país deveria investir com maior segurança para
evitar um efeito recursivo. É importante lembrar o que estabelece o Art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente: a criança
e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de

APRESENTAÇÃO

11

dignidade.2 Uma sociedade avança na medida em que cuida de
suas crianças e de seus jovens. A penalidade à mulher presa e
mãe não tem que ser estendida àqueles que não realizaram o
delito.
A pesquisa manteve-se centrada nos direitos humanos e
nas particularidades do fenômeno criminológico no universo
feminino, com o propósito de contribuir para a configuração
das políticas sociais públicas dirigidas às mulheres em cumprimento de pena e para reforçar um debate mais aberto entre
as instâncias envolvias com o sistema prisional. Nestes termos,
congregou diferentes áreas de conhecimento tais como, serviço social, direito, ciências sociais e políticas, comunicação.
A complexidade da questão criminológica feminina, por certo,
exigirá ainda muitas outras forças conjugadas para sobrepor-se ao domínio e aumento gradativo de mulheres envolvidas
com o crime. Aparentemente, o índice de mulheres presas é
menor que o dos homens. Segundo dados do Departamento
Penitenciário Nacional, em junho/2010, do universo de 494.237
presos, 29.707 eram mulheres, ou seja, 6,01%. Qual a pertinência de tratar um fenômeno que, do ponto de vista da representatividade populacional, não constitui, aparentemente, um
problema social sintomático?
Essa pergunta incita um longo debate, mas todas as respostas possíveis tendem a levar a uma mesma direção: a sociedade faz parte da gênese da criminalidade e, através de extensa
investigação bibliográfica e leitura de trabalhos, ficou evidenciado que concretamente, não há nenhuma política que possa
2. Inspirado em instrumentos internacionais sobre Direitos Humanos e na
Declaração dos Direitos da Criança, nos Princípios das Nações Unidas para a
prevenção da delinquência juvenil e proteção de menores privados de liberdade, em 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu
em seu art. 227, os Direitos da Criança no Brasil através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
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modificar o quadro de violência e o ciclo de repetição intergeracional que observamos nas prisões. Isso significa que é necessário agir sobre o sistema de relações sociais dentro e fora
das prisões. Como diz Foucault (1975), citando Tocqueville,
pensador político do séc. XVII, temos que ouvir o ronco surdo da
batalha, ao analisarmos os efeitos das complexas relações de poder,
corpos e forças submetidos por múltiplos dispositivos de ‘encarceramento’, objetos para discursos que são, eles mesmos, elementos dessa
estratégia (p. 254).
A pesquisa foi estruturada em duas grandes fases, com possibilidade para ampliar seu objeto de estudo. A primeira fase
circunscreveu-se a um diagnóstico sobre o sistema penitenciário feminino do Estado de São Paulo, e seus resultados parciais
foram publicados em 2010. A segunda fase consistiu em um
estudo das penitenciárias femininas do Estado segundo uma
perspectiva mais aprofundada que procura revelar as condições da mulher presa no que tange a seus direitos efetivos e
àqueles que, embora existentes, não são praticados, a consciência civil e familiar, o significado de ser presa e mãe, as questões
de saúde e das políticas públicas e sociais. Uma das perguntas
prioritárias da pesquisa consistia em saber “se pudessem fazer
alguma coisa para melhorar o sistema prisional, o que fariam?”, e
ainda, “como analisavam seu próprio delito?”. Seja qual for a razão da prisão, a existência do sistema prisional evoca, de toda
sorte, os mais duros qualificativos às encarceradas.
Muitas foram as dificuldades para chegar ao sistema prisional feminino no Estado de São Paulo, especialmente aquelas
relacionadas à autorização das instâncias formais (delegacias,
juízes, ONGs) para ter acesso às penitenciárias e às mulheres
presas; isso porque o sistema prisional é “blindado” à sociedade civil e seu acesso é praticamente restrito ao Poder Judiciário. A Pastoral Carcerária teve aqui, um papel primordial,
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realizando a mediação entre os pesquisadores e as mulheres
presas de um lado, e de outro, com as próprias instituições
penitenciárias. Recebemos apoio também de alguns delegados
e diretores de presídios mais fortemente envolvidos com propostas para a melhoria do sistema.
A partir do contexto explicitado, esta publicação organiza-se em sete capítulos, acompanhando, de certo modo, a estrutura da publicação anterior, complementada agora com os
novos resultados. O Capítulo 1, A Condição da Mulher Presa,
retrata os desafios do que significa ser presa, mulher e mãe.
O Capítulo 2, Breve Análise sobre os Dados do Sistema Prisional do
Estado de São Paulo, remete ao estudo atualizado dos dados do
DEPEN, com a finalidade de objetivar a situação das prisões
do Estado. O Capítulo 3, A Cidadã Presa e os Direitos Humanos,
refere-se às visitas e entrevistas com as mulheres nas Penitenciárias estabelecidas pela amostra da pesquisa, de onde é realizada uma análise sobre as condições de cumprimento de pena
privativa de liberdade, da atuação do Estado no que tange ao
cumprimento da garantia dos direitos fundamentais insertos
na Constituição Federal, sobretudo no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. O Capítulo 4, As Prisões no Brasil,
retrata um pouco da história e das regras de arquitetura sobre as construções do sistema prisional brasileiro. O Capítulo
5, Entre Vidas e Narrativas das Mulheres Presas no Estado de São
Paulo, torna mais visível a mulher presa e sua circunstância de
vida. Demonstra ainda a inoperância da Lei de Execução Penal
– LEP, embora do ponto de vista de sua estrutura e conteúdo,
seja tão bem elaborada. O Capítulo 6, Drogas e Gestação: uma
mistura perigosa para mães e bebês, debate a forte influência que
as drogas produzem nas crianças e a premente necessidade de
cuidados sobre o tema. Por fim, o Capítulo 7, O ServiçoSocial
‘Encarcerado’, problematiza as funções do assistente social em
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um sistema que, ao encarcerar, mantém encarcerados aqueles
que nele desempenham ou procuram desempenhar suas atividades profissionais.
Não poderemos enfrentar as ameaças do tráfico, da violência, da submissão sozinhos. Será necessária a cooperação
e o risco da vontade política. Fica aqui, através deste estudo
inicial, o convite e a convocação a todos os envolvidos, para
que, sem permitir dissipar as esperanças de rehumanização do
homem, possamos ser partícipes de uma re-fundação humanitária que mantenha entre suas prioridades máximas, a educação e a ressocialização da mulher presa, como condição para
a formação de uma cidadania ampliada, uma nova cidadania
planetária.
Maria Lucia Rodrigues
Nov./2011

1. A CONDIÇÃO DA MULHER PRESA
• Os Desafios
Considerar a perspectiva multidimensional que envolve
a mulher e a prisão, a prisão e a mulher, requer indagar o significado da cultura masculina, imposta e internalizada como
modelo padrão no ocidente, que influencia nossa maneira de
pensar e de produzir as relações sociais em todos os níveis
de realidade. Requer considerar e compreender os diferentes
contextos em que a mulher presa vive, tais como seus laços
sociais, familiares, simbólicos, suas visões de mundo, formação pessoal, crenças, valores, religiosidade. Estas questões se
colocam quando indagamos o que na verdade foi capaz de
provocar o delito e sobrepor-se a um dos maiores bens para a
manutenção da vida que é o direito à liberdade.
A “condição da mulher presa” nos remete à compreensão
de que a condição humana abarca mais do que as condições nas
quais a vida foi dada ao homem (Arendt, 1981:17). Abarca também as circunstâncias que cercam os homens em sociedade e
que se projetam como as condições de sua existência: as relações
de classe, as relações entre pobreza e riqueza, as desigualdades sociais, o frágil acesso aos bens da sociedade, entre outras.
É possível assim, entender que a “condição da mulher presa”
é um desdobramento da questão social e que, como tal, constitui uma questão mais estrutural de organização de justiça
do Estado e de direitos humanos, do que de invisibilidade e
desconhecimento do que ocorre intramuros.
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Encontramos na 1a fase da pesquisa sobre o sistema prisional feminino no Estado de São Paulo um cotidiano de vida das
mulheres presas bastante desafiador.
a) O gênero só é especificado quando as questões investigadas têm como cenário uma prisão de mulheres; prevalecem os
modelos androcêntricos, não só na forma das normas legais,
mas também no olhar socialmente estabelecido sobre os fenômenos da criminalidade ou do desvio. Além da questão da
superlotação, que é comum no universo prisional masculino,
a mulher sofre diferentes formas de violência (conforme as necessidades específicas de gênero), no que tange ao seu corpo,
na condição de esposa, de mãe, de ser humano diferenciável
entre todos os diferentes. Vivencia um processo de invisibilidade nas abordagens institucionais, mas também de descaso,
aparentemente deliberado, conduzido a uma múltipla condenação – a mulher presa é também prisioneira de sua condição
de mulher. Geralmente as mulheres presas acabam cumprindo suas penas em cadeias provisórias sem o atendimento necessário a que têm direito.
b) A maioria das prisões, hoje, configura-se como espaço
físico e de representações concretas, onde o Estado consolida e
legitima, na forma das estruturas públicas que aí estão, o imaginário repressor ou punitivo destinado como solução aos desviantes. A prisão constitui, hoje, espaço exclusivamente punitivo e homogeneizante, voltado ao controle e à segregação dos
desiguais, sobretudo daqueles marcados por distintos contextos sociais, econômicos ou de classe. Na perspectiva institucional, os indivíduos punidos consideram-se reabilitados na
medida em que se anulam enquanto sujeitos – essa abordagem
reformadora do indivíduo assume, na mulher, propriedades
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de acentuada tentativa de transformação da sua identidade e
de sua condição.
c) A expressão “mulher encarcerada” remete a uma representação individual derivada de um contexto social, histórico
e cultural que atribui à mulher um conjunto de estigmas e preconceitos que, do ponto de vista etiológico, são associados a
atos de violência e humilhação, indignação e sofrimento, tanto
como agressora quanto na condição de vítima. Esse processo
de múltipla afetação da mulher – inferior, submissa e pecadora – conduziu, no Brasil, a outra invisibilidade da sua condição
enquanto mulher encarcerada: o descaso para com a sua individualidade na perspectiva de uma entidade hominificada,
homogênea e esquecida.
d) Acresce-se a essa invisibilidade institucionalizada entre
muros a imagem socialmente construída sobre a mulher que delinquiu. A mulher encarcerada constitui a negação do ideal moral feminino, sendo, frequentemente, alvo de repúdio explícito,
de segregação e, ao contrário do homem preso, não passível de
perdão. À conduta do homem, capaz de se regenerar, opõe-se a
noção de que o desvio da mulher a incapacita na suas naturais
aptidões de esposa, de cuidadora, de mãe e de marco referencial
do lar. Não se trata apenas de manifestações reproduzidas na
herança de cultura de poder violento e segregador, mas também da explícita violação dos direitos objetivos expressos em lei
e dos direitos subjetivos conquistados pelas mulheres.
e) A “impossibilidade” institucionalizada de reestruturar
o sistema penitenciário por meio de processos de “ressocialização” e de “inclusão social”, atendendo aos direitos sociais e humanos e a condição de indivíduo se agrava quando se trata da
“mulher encarcerada”. Assim, o sistema prisional tem mantido
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de forma consciente e institucionalizada, a homogeneização da
população carcerária feminina, negando-lhe os direitos individuais reconhecidos nas normas nacionais e internacionais, como
a individualização das penas, não exercendo o seu efetivo papel
de “socializador”, “educador”, “includente” e “exemplar”; pelo
contrário, reafirma, em muitos casos, a reprodução da exclusão
social, da estigmatização e da própria criminalidade.
f) Subsiste o intuito de transformar e enquadrar a mulher
presa em modelos tradicionais, entendidos de acordo com padrões sexistas, conforme o caráter reabilitador do “tratamento”. Procura-se restabelecer o papel social de mãe, de esposa
e guarda do lar, fazendo a mulher presa aderir aos valores da
classe média, naturalizando as atribuições de gênero e reproduzindo a desigualdade.
g) As práticas e comportamentos criminalizados pela norma tendem a naturalizar-se no olhar coletivo – naturalização
da norma. Furtar e traficar, sendo socialmente reprovados e
juridicamente criminalizados, constituem práticas correntes
de um processo de sobrevivência do cotidiano, em que falta o
trabalho, a educação, e do qual a comunidade e o Estado estão
ausentes, sem efetivamente aplicar as suas políticas públicas
de assistência, apoio e acompanhamento.
h) Observa-se uma substancial alteração dos processos
identitários da “mulher encarcerada”. Durante décadas, a
mulher presa conviveu com o universo do desconhecido, decorrente da diversidade de origens e de motivações do seu
desvio, e entre desconhecidos tornava-se vulnerável aos processos de modelagem da personalidade e dos valores. Essa circunstância favorecia a construção (e a auto-reconstrução) de
uma identidade de gênero identificada nas atividades restau-
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radoras da personalidade feminina praticadas na prisão. Hoje,
por efeito da crescente associação a grupos sociais vulneráveis
e excluídos do sistema sócio-econômico e educativo e, dada a
alteração do espectro criminológico com o aumento do consumo e tráfico de entorpecentes, as identidades coletivas emergem a partir da noção de pertencimento de classe, de bairro,
de vizinhança e, muitas vezes, do grupo familiar.
i) A homogeneidade dos contingentes de reclusas altera
a representação da prisão – do anterior vácuo social passou-se à constituição de uma continuidade com o mundo pré-prisional. Se acrescentarmos a essa imprevista disfunção do
espaço prisional a incapacidade institucional de configurar a
ressocialização ou a efetivação de políticas públicas como um
processo amplo, poderemos entender os recentes fenômenos
como movimentos de “re-organização”, que procuram ocupar
os espaços de abandono do Estado – a recente constituição das
“facções criminosas”, as ações das ONG’s, o papel das igrejas
para suprir espaços importantes do desempenho “cuidador”
atribuído e reclamado do Estado, entre outras.
Todos estes desafios desdobram-se em situações conflitivas
ou que envolvem aspectos contraditórios, e nos colocam diante
de incertezas e demandas difíceis de serem enfrentadas. Percebidos e analisados de forma estanque registram sua fragilidade
mas, apreendidos no seu contexto e cenários multi-referenciados, apresentam as contradições da organização da instituição
carcerária e do Estado, no cotidiano da vida nas prisões.
• A mulher e a prisão, a prisão e a mulher
Observamos que as formas sob as quais funcionam as prisões e, de modo geral, a organização judiciária, são simpli-
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ficadoras na medida em que a condição dos sujeitos e, aqui,
particularmente da mulher, fica reduzida à infração praticada.
Expressando uma visão dicotômica do ser humano nos espaços das prisões, o olhar para a mulher presa traz implícita e explicitamente o ideal ocidental que reafirma e justifica as cisões
do bem e do mal.
O delito, observado pela ótica do sistema prisional e as representações cotidianas nas quais o Estado se consolida e se legitima, na forma das estruturas públicas que aí estão, o imaginário
repressor ou punitivo destinado como solução às desviantes,
revelam uma visão estática da realidade e uma visão dualística
das encarceradas, ficando seus atos e sua pessoa classificados
como benéficos ou maléficos. Essa ordem na instituição prisional parte de uma visão de homem pronto e acabado e não de seres em desenvolvimento, que estão no sistema justamente para
ressocializar-se, para se conhecer e conhecer o outro, para perceber os limites e possibilidades dos seus atos, reconhecer suas
responsabilidades, conquistar seus espaços e respeitar os espaços do outro, aprender a conviver com a ordem, com as regras
coletivas e de convivência, mas com direito também de questioná-las, quando necessário. Quase sempre esse questionamento
se apresenta na ótica do sistema como falta de bons modos, até
como insurgência. Ora, o desenvolvimento humano não pode
ser visto como bom ou mau, mas como pulsões de vida em que
cabe o erro e o acerto, a experiência e a aprendizagem.
O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; sujeito de afetividade intensa e instável. Sorri e chora, mas sabe também conhecer com objetividade; é sério e calculista, mas também ansioso,
angustiado, gozador ébrio, extático, é um ser de violência e de ternura, de
amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário e pode conhecer o real,
que é consciente da morte, mas que não pode crer nela; que secreta o mito
e a magia, mas também a ciência e a filosofia; que é possuído pelos deuses
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e pelas ideias, mas que duvida dos deuses e critica as ideias; nutre-se
dos conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de quimeras.
E quando, na ruptura de controles racionais culturais e materiais, há
confusão entre o objetivo e subjetivo, entre o real e o imaginário, quando
há hegemonia de ilusões, excesso desencadeado, então o homo demens
submete o homo sapiens e subordina a inteligência racional a serviço
de seus monstros (Morin, 2000:59-60).

Evoca-se aqui, uma proposta do pensador francês contemporâneo Edgar Morin, quando, criticando o período em que vivemos como de extrema política mentalmente regressiva, reduzida à economia e às ideias fragmentadas e gregárias, traz como
ponto de partida o conceito de Política de Civilização. Propõe
assim, exercitar e colocar em “campo” uma política pela qual
o ser humano em toda sua inteireza, torne-se o centro das preocupações e da vida. É uma “política do homem”, multidimensional, na qual todos os problemas humanos têm sua dimensão
política. Define civilização pelo conjunto dos seus constituintes
materiais, técnicos, cognitivos, científicos e tradicionais; suas carências e perversões configuram o bem-estar (desenvolvimento
tecnológico, cultural, etc.), como conquistas da nossa civilização, às quais aspiram todos quantos a elas não tenham acesso.
Esta visão – que integra o pensamento complexo – não pode ocultar a gravidade dos problemas e ameaças geradas pela nossa civilização. Os progressos das ciências, das técnicas, da economia,
da urbanização, da burocracia e mesmo do individualismo, que
pareciam ser motores de um progresso histórico generalizado,
revelam de todas as formas, as suas ambivalências.
A consciência da ausência de humanização no sistema prisional feminino conduz a certa expectativa para retirar este
problema dos subterrâneos intrapolíticos onde estão escondidas diferentes questões, tais como: o descumprimento da Lei
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de Execução Penal (LEP),1 a arquitetura prisional “adaptada”
do sistema prisional masculino para o feminino, a invisibilidade dos filhos das cidadãs2 presas, a perda da identidade feminina e étnico-racial, o uso abusivo de drogas e, o encarceramento do Serviço Social nas prisões.
Apesar de tudo, as cadeias não existem no vácuo e, de algum
modo as lógicas internas reenviarão a lógicas extra-prisionais,
quer tomemos apenas o grupo recluso, quer a instituição no seu
todo. Do ponto de vista institucional, por exemplo, o universo
em questão não só não destituiu como faz constantemente apelo
ao referente (que para as internas podemos também considerar como identitário), no qual se funda desde o início: o gênero. Mais propriamente, uma determinada ideologia do gênero,
cujas tonalidades se acentuam quando conjuga feminino com
delinquência. A relação da prisão com esta ideologia, manifesta-se em elementos materiais, organizacionais e simbólicos da instituição, tendo momentos históricos fortes (como nas ditaduras)
e fracos (por efeito de inércia ou de vontade política).
A LEP, orienta e regulamenta as condições de cumprimento de penas privativas e restritivas de liberdade. A impossibilidade da estrita observação ou até mesmo do sentido orien1. Lei Ordinária no 7.210, de 11 de julho de 1984.
2. Cf. art. 38 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de
1940, cuja redação, alterada pela Lei no 7.209, de 11 de julho de 1984, expressa:
“O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade,
impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral” e em consonância com o art. 3o da LEP: “Ao condenado e ao internado
serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”.
Daí depreender-se que a CF de 1988, ao consagrar o estado democrático de
direito, consolidando os direitos e garantias fundamentais e tutelando a dignidade da pessoa humana, não comporta a suspensão dos direitos políticos
da pessoa presa em caráter definitivo nem provisório, uma vez ter garantido
o exercício da cidadania no art. 1°, inciso II, sem qualquer restrição. (Os destaques são nossos).

CONDIÇÃO DA MULHER PRESA

23

tador da lei é reconhecida por todos os níveis e agentes do
sistema legislativo, executivo e judiciário. Estas instâncias se
refugiam em análises genéricas, com base em relatórios que
“denunciam” a situação com contínuas recomendações para a
necessidade de cumprimento da lei, mas sem conseguir atingir seus objetivos.
O sistema penitenciário se fecha num universo impenetrável, difícil de promover mudanças, oculta e mascara a realidade prisional, abrigando-se no recorrente argumento da escassez de recursos para adequar as unidades penitenciárias ao
aumento das taxas de criminalidade. A consequência imediata
é a sempre anunciada e reconhecida superlotação das cadeias
com o decorrente agravamento das já precárias condições físicas e de acolhimento da população prisional.
“Não é muito fácil... está tudo lotado... é difícil conseguir (uma transferência)... não é função nossa... já devia ir para uma cadeia provisória,
que existe... mas está aí... a polícia civil acabou assumindo essa responsabilidade que não é dela... a polícia militar não assumiu por questões da
administração, não sei por quê... e ficou aquele provisório como definitivo... tem gente que chega a cumprir pena aqui... agora é que tem aquele
CDP de Franco da Rocha... não recebi nenhum documento oficial... vai
ser feita esta inclusão, deslocar... a cadeia de Indaiatuba, já se começou
a fazer esse processo... a próxima será Itupeva... que para elas é melhor
porque lá tem tudo... aqui tem de arrumar, de improvisar...”.3

Observa-se assim, a institucionalização de limites para reestruturar o sistema penitenciário e para a efetivação dos processos de “ressocialização” e de “inclusão social”, situação que
se agrava quando se trata da “mulher encarcerada”.
A ideia de construção de espaços diferenciados para homens e mulheres, prevista na reforma do Código Penal de
3. Depoimento extraído de entrevista realizada com o Delegado da Cadeia
Civil de Itupeva.
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1940 (momento em que o Estado brasileiro assumiu a competência exclusiva de acolher e tutelar os condenados), que culminou com a construção do Presídio de Mulheres no Carandiru,
não sofreu evolução, sendo recorrente, nesse espaço de tempo,
as adaptações de espaços masculinos para receber o crescente
contingente carcerário feminino. Lembramos que esse modelo
de prisão feminina dos anos 40 acentuava (e agora formalizava
como modelo oficial do Estado) o sentido moralizador e restaurador do ideário doméstico, cultural e submisso da mulher,
contraditoriamente ausentes, até hoje, das condições para o
exercício do seu papel de esposa e de mãe. Nenhuma unidade
penitenciária feminina do Estado de São Paulo possui maternidade, berçário ou creche, nenhuma unidade possui assistência
ginecológica continuada, e poucas oferecem condições para a
visita íntima de companheiros (as), direitos que só em maio de
2009, passaram ao regime de obrigatoriedade.4
L., 31 anos, tem três filhos, foi presa grávida por sequestro
há sete anos, encontra-se na Penitenciária Feminina “Dra. Maria Cardoso de Oliveira” – Butantã, na qual estão cerca de 630
mulheres presas em regime-aberto. Expõe que na maternidade, sofreu preconceito de outras mulheres por estar presa.
“A gente ia dar vacina nos bebês, todas se afastavam e cochichavam,
olhando pra mim e pra minha filha. Eu estava descalça e ela, enrolada num
pano, porque não deixavam minha advogada levar roupinhas pra ela”.

Permaneceu apenas três dias com a criança – nascida com
problemas no coração, segundo L. –, que foi entregue para a
família. Ficou presa numa cadeia em São Bernardo (SP) por
4. A Lei no 11.942, de 28 de maio de 2009, deu nova redação aos art. 14, 83 e
89 da LEP para assegurar às mães presas e aos recém-nascidos, condições
mínimas de assistência.
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um ano e sete meses. Em seguida, foi para a extinta Penitenciária do Tatuapé, e lá permaneceu por oito meses. Seguiu para a
Penitenciária Feminina de Sant’Anna, na qual ficou três anos e
nove meses, até chegar ao Butantã reconhecida como a melhor
de todas, onde está há oito meses.
“Aqui tem muito curso interessante, tem a biblioteca. A janela dos quartos é de vidro, a gente pode olhar a rua. (...) Em São Bernardo, a alimentação era horrível, meus filhos pegaram uma doença lá, ficaram com
um cascão pelo corpo todo. (...) No Tatuapé, fazia tratamento do coração
porque tenho arritmia; as firmas eram boas, tinha professor de dança. O
ruim é que não tinha ventilação na cela, não tinha janela”.

Sobre a Penitenciária de Sant’Anna, segundo L., “o bom é
que mora-se de dois e tem visita na cela”. Frequentava a igreja Assembleia de Deus, estudou até o oitavo ano do ensino fundamental, considerava-se “morena clara”, afirmando que a família da mãe era de negros.
L. não pôde permanecer com sua filha no período de amamentação. Isto contraria a previsão constitucional que, no inciso L, do seu artigo 5o, determina: “Às presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação”. Contraria também o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA)5 de 1990 que, em seu artigo 9o, prevê: “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”.
No que tange às políticas de ressocialização e de trabalho, assim como os “direitos sociais e humanos” referenciados pela
LEP, observa-se grande distância entre o que dispõem essas
políticas e a legislação, por um lado, e aquilo que, por outro, é
5. Lei Ordinária no 8.069, de 13 de julho de 1990.

26

O SISTEMA PRISIONAL FEMININO E A QUESTÃO DOS DIREITOS HUMANOS

levado a termo. As prisões quase que dependem da qualidade de
profissional que as coordenam; suas ações não são monitoradas
e é pouco visível o compromisso para colocar programas e políticas em prática.
Assim, o sistema prisional tem mantido, de forma consciente e institucionalizada, a homogeneização da população
carcerária feminina, negando-lhe os direitos individuais e coletivos reconhecidos nas normas nacionais e internacionais.
Deixa de cumprir suas atribuições no que concerne ao caráter
individual das penas, não exercendo o seu efetivo papel de
“socializador”, “educador”, “includente” e “exemplar”. Pelo
contrário, reafirma, em muitos casos, a reprodução da exclusão social, a estigmatização e a própria criminalidade.
As práticas e os comportamentos criminalizados pela norma tendem a naturalizar-se no olhar coletivo. Furtar e traficar, socialmente reprovados e juridicamente criminalizados,
constituem práticas correntes de um processo de sobrevivência do cotidiano, em que faltam o trabalho, a educação, e do
qual a sociedade/comunidade e o Estado estão ausentes, sem
efetivamente aplicar as suas políticas públicas de assistência,
apoio e acompanhamento.
A pobreza é tratada como um fenômeno natural da sociedade. Persiste certa ideologia de que quem é rico tem boas
condições de vida partindo de seu próprio esforço. Os pobres,
ao contrário, parecem não se esforçar, mantendo-se na condição já naturalizada. Assim, a questão da pobreza é vista antes
como um caso de segurança pública, do que como uma questão social, decorrente de diferentes situações, especialmente, a
concentração de renda, baixo nível de exigência educacional e
a grande desigualdade social.
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Criada pela mãe, empregada doméstica e pelo padrasto,
funileiro e técnico de eletrodomésticos, Le., presa na Penitenciária Feminina de Sant’Anna, revela boa memória de sua a
infância, em Guarulhos, onde nasceu. Lembra-se dos brinquedos e do gosto que tinha em ir à escola. A avó teve participação
na sua criação e na dos seis irmãos, pois os pais trabalhavam.
Mas, se contradiz quanto à inexistência de “obstáculos”:
“Minha mãe não podia comprar material de escola e roupa para todo
mundo. Era mais economizado. Minha família também já passou fome,
principalmente quando minha mãe ficou grávida dos gêmeos. Muita
gente a ajudou, a Pastoral da Criança, a assistente social, as mulher para
quem ela fazia faxina (...) Comecei a trabalhar com 11 anos, vendendo
bala no farol. Com 13, cuidava de criança, com 15, trabalhei em lanchonete, com 17, em padaria e em telemarketing com 19, onde fiquei até seis
meses antes de ser presa. Depois voltei a vender bala em faróis.”

Na prisão, hoje, Le. não se esconde da máquina fotográfica
do pesquisador; enfrenta a sua circunstância reconhecendo a
infração, mas não interioriza a outrora vergonha ou estigmatização moral. A sua conduta legitima-se agora no contexto
alargado do grupo social em que se situam as suas práticas
consideradas possíveis: traficar é um negócio (reconhecido
como ilegal e que pode levar à prisão), mas que, em princípio,
não ofende ninguém. É um expediente disponível para suprir
necessidades imediatas de sobrevivência e assegurar a coesão
do grupo familiar. É também a maneira de demonstrar poder
no âmbito das correlações de forças da sociedade.
A partir destas considerações, compreende-se que tirar o
problema do subterrâneo, torná-lo centro da atenção política
e transformá-lo, é o grande desafio. A qualidade de vida nas
penitenciárias femininas é questão social, diz respeito ao Estado
e à sociedade.

2. BREVE ANÁLISE SOBRE OS
DADOS DO SISTEMA PRISIONAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a finalidade de melhor entender a situação em que se
encontram as mulheres dentro do sistema penitenciário no Estado de São Paulo, apresentamos um conjunto de dados disponibilizados pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN)
que permitem uma visão geral sobre as condições de permanências destas mulheres nas unidades prisionais. Os quadros
que seguem mostram clara evolução da população carcerária
feminina, entre os anos 2000 e 2010, no Brasil, e expressiva representatividade face ao total do contingente carcerário.
• Quadros e comentários
População Feminina Presa no Brasil, 2000 a 2010
ANO

MULHERES

TOTAL PRESOS

%

2000

5.601

174.980

3,20

2001

5.687

171.366

3,32

2002

5.897

181.019

3,26

2003

9.863

240.203

4,11

2004

16.473

262.710

6,27

2005

12.469

289.046

4,31

2006

14.058

308.786

4,55

2007

19.034

366.359

5,20

2008

21.604

393.698

5,49

2009

28.139

417.112

6,75

2010

29.707

494.237

6,01

Os dados do ano 2010 referem-se ao mês de junho.6

6. Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen Out/2011.
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Verifica-se, nesse período, um aumento gradual da incidência de mulheres no total da população carcerária brasileira, o
que representa, tendencialmente, um maior envolvimento feminino nos fenômenos crescentes de criminalidade, especialmente, a participação da mulher e mesmo seu comando no
interior das organizações criminosas. Analisando estes dados,
é possível observar o aumento da população carcerária feminina, em comparação à masculina, e sua relação com o aumento
da população de 2000 a 2010.
Variação da População Prisional no Brasil – 2000 e 2010
População Sistema Prisional
2000

2010

Aumento %

Mulheres

5.601

29.707

430,30

Homens

169.379

411.157

142,74

174.980

440.864

151,95

Total

Os dados do ano 2010 referem-se ao mês de junho.7

A taxa de crescimento de 430,30% da população carcerária feminina, verificada no intervalo de 10 anos, evidencia um aumento significativo da presença da mulher no sistema penitenciário,
sobretudo, quando comparada à taxa de crescimento da população carcerária masculina verificada no mesmo período. Em números relativos isto quer dizer que, enquanto o crescimento da
população carcerária masculina mais que duplicou entre os anos
de 2000 e 2010, a população carcerária feminina, quintuplicou.
Trata-se de um processo contínuo e não circunstancial, que
não foi devidamente observado e sequer acompanhado, e que
se reflete com grande relevância nas condições de acolhimento
das unidades penitenciárias, expressas no desequilíbrio e na
gravidade patente, das taxas de ocupação.
7. Idem.
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Observa-se que a uma taxa de ocupação de, aproximadamente, 100% no ano de 2000 – que significava uma lotação
completa das unidades penitenciárias –, sucede-se uma taxa de
ocupação, em 2010, de 167,14%, enquanto a variação no encarceramento masculino não apresenta idêntica expressão. Esta
circuntância evidencia que não se promoveu a necessária adequação da infraestrutura de acolhimento às detentas e que, de
forma claramente grave, decairam as condições de alojamento
face à evidência estatística de um contexto de sobrelotação.
Vagas no Sistema Prisional do Brasil – 2000 e 2006
População
Sistema Prisional
2000

2010

Vagas
Sistema Prisional
2000

Taxa de
Ocupação

2010

Taxa de
Ocupação

Mulheres

5.601

29.707

5.345

104,79%

17.774

167,14%

Homens

169.379

411.157

130.365

129,93%

281.813

145,90%

Total

174.980

440.864

135.710

128,94%

299.587

147,16%

Os dados do ano 2010 referem-se ao mês de

junho.8

Esse contexto do sistema carcerário do Brasil tem algumas
particularidades no Estado de São Paulo, demonstrando aspectos mais agudos do sistema penal e também algumas singularidades estatísticas no caso do universo feminino.
A população carcerária feminina, no sistema penitenciário
do Estado de São Paulo, era, em junho de 2010, de 11.989 mulheres, acrescida de 3.449 reclusas em cadeias da Polícia Civil,
totalizando 15.438 detentas. Tendo em conta que o total de vagas disponíveis é de 6.234. a taxa de ocupação é de 247,64%,
claramente mais expressiva que a já elevada média nacional.
Se considerarmos que as condições de confinamento para
uma situação de reclusão “normal” (aquelas consideradas na
8. Idem.
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previsão e construção de uma prisão, que proporcionam constrangimentos ao indíviduo, próprios ao conceito de pena ou
de castigo, como os espaços de alojamento exíguos e austeros,
restrições de circulação e privacidade devassada), podemos,
sem dificuldade, deduzir a vivência precária desses mesmos
espaços quando a sua ocupação mais do que duplica nas atuais
unidades dos sistema penitenciário do Estado de São Paulo.
E não se trata apenas das celas, onde as detentas passam a
utilizar o pavimento como lugar de pernoite, desaparecendo
os espaços de circulação; trata-se, também, de toda a infraestrutura de suporte, como sanitários, cozinhas, oficinas de trabalho, salas de ensino e áreas de lazer, que deixam de responder de modo adequado às funções previstas.
E diante dessa evidência cotidianamente constatada, já
muitas vezes relatada e denunciada, não tem existido, por
parte das entidades que tutelam e intervêm no sistema, uma
resposta, resumindo-se suas ações às reformas pontuais face à
inevitável degradação física das unidades, quase sempre por
iniciativa dos diretores das unidades.
Torna-se, assim, claro o descaso do sistema face ao universo
da população carcerária, mais relevante, nas suas consequências, no que se refere às mulheres presas.
Por outro lado, o tipo penal de maior incidência no sistema
penitenciário feminino do Estado de São Paulo tem determinado o cumprimento da pena inicialmente no regime fechado,
que aliado ao elevado número de detentas em regime provisório, acentua a precaridade das condições de acolhimento em
situação de sobrelotação. É importante mencionar que a Lei
de Drogas9 prevê penas mais brandas apenas para o usuário e
9. Lei no 11.343, de 24 de agosto de 2006.
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dependente (vedando a prisão e a detenção), ou ainda, para os
casos primários em delitos correlatos; mas não é esta a situação das mulheres entrevistadas.
As intrínsecas relações familiares com o tráfico de drogas
e a associação para o crime são os maiores incidentes encontrados nesta pesquisa. Por transcender o escopo deste estudo,
os aspectos legais e suas configurações quanto à determinação de cumprimento de pena inicialmente em regime fechado
não serão discutidas uma vez que pertencem exclusivamente à
matéria de direito penal e direito processual penal.
Se, de um lado, o sistema penitenciário do Estado de São
Paulo investiu pouco na construção de novas unidades para
suprir as necessidades do aumento da população carcerária,
de outro, também não estruturou e nem se dispôs a efetivar
ações que, eventualmente, poderiam aliviar a pressão sobre as
unidades em regime fechado. Pelo contrário, o tipo de estabelecimento que exigiria as melhores condições de acolhimento,
em razão das penas e do tempo de permanência, é aquele em
que o sistema penitenciário tende a afunilar, concentrar e confinar a população carcerária.
Regime Penal– Mulheres – São Paulo
RDD

Regime Aberto

Regime Semi-Aberto

30

0

1.167

4.173

Regime Fechado

Prisão Provisória

864

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen
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As condições de vida miseráveis que invariavelmente induzem as mulheres a “arriscar” no mundo do crime o sustento
próprio e de suas famílias, principalmente filhos, quando combinada com o tempo de cumprimento de pena, revela alguns
paradoxos. O maior grupo de mulheres presas cumpre pena
de reclusão entre 5 e 15 anos e concentra-se, na sua totalidade,
no regime fechado do sistema penitenciário, quando, o que se
espera, é que as políticas públicas adotem estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas
utilizadas, conforme previsto no inciso V do art. 19 da Lei de
Drogas, que trata das atividades de prevenção do uso indevido de drogas ilícitas.
No entanto, a situação atual caracteriza-se pela insuficiência
de políticas de tratamento do usuário, do dependente de drogas
e de programas de ressocialização articulados entre diferentes
áreas (saúde, educação, habitação, trabalho, entre outras).
Tempo Total da Pena – Mulheres – São Paulo
mais de 100 anos

6

de 50 até 100 anos

13

de 30 até 50 anos
de 20 até 30 anos
de 15 até 20 anos
de 8 até 15 anos

88
198
274
723

de 4 até 8 anos
até 4 anos

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen

2.256
115
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Observe-se, agora, a diferença da representatividade proporcional da população feminina (total e carcerária) em São
Paulo e na União.
População Feminina Total
Restante União

População Carcerária Feminina

São Paulo

Restante União

São Paulo

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen

Essa diferença na proporção entre representatividade da
população feminina no Estado e percentagem da população
feminina encarcerada, encontra no contexto social e econômico da metrópole de São Paulo, condições que importa caracterizar com detalhe. Estas condições associam-se à diferenciada
presença da mulher em um espaço de significativa exigência
na participação da vida ativa, nomeadamente, no que se refere
à importância do seu contributo para a constituição da renda
familiar, ou mesmo à sua emancipação profissional e social.
Esse contexto evidencia uma configuração peculiar do espectro criminológico feminino.
Por outro lado, o progressivo aumento da população carcerária feminina nos últimos dez anos no Estado de São Paulo
revela o envolvimento da mulher num quadro de “delitos” diverso daquele que lhe era, habitualmente, atribuído.
Assim, à tradição dos crimes passionais, sucede, hoje, uma
relevante incidência em atividades ilícitas que revela uma pre-
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sença mais efetiva na atividade social – o regime cotidiano do
lar é substituido por uma presença mais ativa no mundo exterior.
Tipificação dos Delitos – Mulheres – São Paulo
Entorpecentes

4.258

Contra o Patrimônio

1.728

Contra a Pessoa
Conta a Fé Pública

420
169

Contra a Paz Pública

51

Contra os Costumes

32

Armas

31

Tortura

9

Contra a Administração Pública

6

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen

Segundo esses dados, de junho de 2010, é notória a afetação ao tráfico e/ou consumo de entorpecentes da população
carcerária feminina no Estado de São Paulo. Esse contexto
torna-se particularmente relevante quando se verifica que esse
crime representa 11,03% do total no Estado (quando a população carcerária feminina é de 6,01%), e 30,20% em toda a União
(quando a população carcerária feminina do Estado representa
28,80% da União). Essa evidência dos dados gerais é constatável quer nas declarações produzidas pelo Delegado da Cadeia
Pública de Itupeva, quer nos relatos das detentas, quer, ainda,
no depoimento das mulheres do Varjão.10
O segundo tipo de crime praticado por mulheres, roubo e
furto, constitui na sua maioria, práticas associadas ao tráfico,
denotando uma configuração do universo criminológico femi10. Varjão (Jundiaí – SP) é uma região de moradia de significativa parte das
presas.
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nino distinto dos padrões tradicionais que remetiam as motivações à causas passionais e afetivas, distúrbios psicológicos
ou alterações particulares de conduta.
Observemos, então, o perfil da mulher presa no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, de acordo com os dados
de junho de 2010:
Faixa Etária – Mulheres – São Paulo

mais de 60 anos

3

46 a 60 anos

618

35 a 45 anos

1.499

30 a 34 anos

1.231

25 a 29 anos

1.626

18 a 24 anos

1.752

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen

Grau de instrução – Mulheres – São Paulo
Ensino Pós-Graduado
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Incompleto

2
122
150

Ensino Médio Completo

1.125

Ensino Médio Incompleto

843

Ensino Fundamental Completo

810

Ensino Fundamental Incompleto

2.970

Alfabetizado
Analfabeto

2.186
2.259

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen
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Côr de Pele / Etnia – Mulheres – São Paulo
Indígena

3

Amarela

21

Negra

1.080

Parda

2.350

Branca

3.269

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen
Procedência Territorial – Mulheres – São Paulo
Zona Rural

54

Área Urbana – Regiões Metropolitana

1.668

Área Urbana – Municípios do Interior

2.284

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen

Estrangeiras – Mulheres – São Paulo
Oceania
Ásia
Europa

0
53
115

América
África

148
170

Fonte: DEPEN em http://www.mj.gov.br/depen/out.2011

De acordo com os dados do DEPEN, a mulher encarcerada
no sistema penitenciário do Estado de São Paulo é jovem, com
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menos de 30 anos, expressivamente de cor branca, mas a soma
de negras e pardas constitui a maioria. A maioria também possui o Ensino Fundamental incompleto e provém de áreas urbanas do interior de São Paulo.
Trata-se de um perfil genérico que nada revela sobre o contexto econômico, cultural, social ou familiar da mulher.
Uma análise do Censo Penitenciário de 2006 realizado pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo (SAP/SP),11 se conjugada a outras reflexões, pode revelar aspectos de caracterização dessa população feminina presa
que consideramos relevantes.
Um dos primeiros aspectos é a distribuição etária: enquanto na população feminina total do Estado de São Paulo, as
mulheres na faixa etária de 25-34 anos representam 24%, na
população carcerária, o mesmo universo é de 42%, o que revela que, em uma fase importante da construção e consolidação
dos percursos da vida, uma percentagem significativa de mulheres entrou para o universo do crime, não estando integrada
ao sistema societário de emprego ou trabalho. É, também, relevante a percentagem elevada de mulheres nas faixas etárias
dos 34-44 anos (24%) e entre a faixa etária dos 18-24 anos (24%).
Outro aspecto relevante é o estado civil: enquanto a maioria
dos homens se declara casado (56%), a maioria das mulheres
se declara solteira (54%). Os índices de separação (12%) e de
viuvez (8%) também são muito mais altos entre as mulheres.
Se associada essa caracterização com a distribuição etária, podemos observar um aparente deslocamento da imagem corrente que se formula sobre o universo carcerário feminino e
11. Criada pelo Decreto Estadual no 54.025, de fevereiro de 2009, de São Paulo
e subordinada à Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC).
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sobre a associação quase unânime da mulher a um núcleo familiar em que lhe é atribuido o papel de esposa.
Se examinarmos com quem moravam antes de serem presas, vamos constatar que 66% das mulheres declaram viver
com os filhos e 28% com o cônjuge. Essa circunstância revela
que o vínculo com o núcleo familiar atrelado às relações de
maternagem se estabelece segundo outras configurações que
não as tradicionais.
Sobre o regime de visitas, 48% das mulheres afirmam receber visita de filhos, da mãe, de irmãos, sendo que apenas 18%
declaram receber visita do companheiro. Observe-se que 8%
delas moravam sozinhas antes de serem presas (63% mais que
entre os homens); a maioria das mulheres é solteira (54%) e,
em geral, recebem menos ou nenhuma visita, comparando-se
com a média. Apesar disto, 53% delas lembraram-se de incluir
a família entre os que mais recebem seus ganhos provenientes
do trabalho na penitenciária ou no regime semi-aberto. O motivo pode ser os filhos, já que 66% delas moravam com eles
antes de serem presas e 82% delas têm pelo menos um filho.
Quanto à guarda dos filhos, os dados censitários revelam
que é mais assumida pelas companheiras dos presos (87%)
que pelos companheiros das detentas (20%). Há, também, um
percentual expressivo de filhos sob a tutela de avós maternos
(40%), o que indica, por um lado, que a criação dos filhos das
detentas acaba recaindo mais sob a responsabilidade da família da mulher que a do companheiro, e por outro, que os laços
de solidariedade funcionam mais entre mãe e filha, o que é
confirmado pela maior presença de mães nas visitas.
Essa vinculação entre a presa e as mulheres do seu agregado familiar, seja ela a mãe ou a filha, revelou-se, também, nas
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entrevistas na Cadeia Pública de Itupeva e no Bairro do Varjão, estendendo-se a laços que não só operam entre o exterior
e o interior, entre a situação de liberdade e a clausura, mas
também no próprio âmbito das práticas delituosas.
• Unidades Prisionais Femininas do Estado de São Paulo
Segundo os dados da SAP/SP, de junho de 2009, existe um
total de 17 unidades para mulheres: 7 penitenciárias, 1 unidade penal agrícola, 6 centros de ressocialização, 1 centro de
detenção provisória e 2 unidades hospitalares.
O sistema penitenciário do Estado de São Paulo foi criado
em 1892, pelo Decreto no 28, de 1o de março, com a formação
da Secretaria de Justiça. Até 1979, os estabelecimentos destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade, no
Estado de São Paulo, estavam subordinados ao Departamento
dos Institutos Penais do Estado (DIPE), orgão da Secretaria da
Justiça. Com o Decreto no 13.412, de 13 de março de 1979, o
DIPE foi tranformado em Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado (COESPE). Até 1991, as unidades
prisionais ficaram sob a tutela da Secretaria da Justiça, tendo
então, transitado para a responsabilidade da Segurança Pública, aí permanecendo até dezembro de 1992. A Lei no 8.209, de
4 de janeiro de 1993, deu origem ao Decreto no 36.463, de 26 de
janeiro de 1993, que organizou a Secretaria de Administração
Penitenciária (SAP), a primeira do Brasil a tratar com exclusividade de todo o sistema penitenciário do Estado.
Assim, as unidades destinadas ao encarceramento de mulheres que integram a SAP/SP, conforme os dados de outubro
de 2010, são as que seguem:
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• Penitenciária Feminina Dra. Maria Cardoso de Oliveira –
Butantã
Local: Rodovia Raposo Tavares, Km 19,5, Jardim Arpoador,
Butantã, São Paulo
Regime: Semi-Aberto
Capacidade: 620
Ocupação: 628
Taxa de ocupação: 101,29%
• Penitenciária Feminina da Capital
Local: Av. Zaki Narchi, 1369, Carandiru, São Paulo
Regime: Fechado
Capacidade: 251
Ocupação: 838
Taxa de ocupação: 333,86%
Antigo “Presídio de Mulheres”, inaugurado em 1941, funcionou em prédio anexo à Penitenciária do Estado até 1973,
quando passou a ser denominado “Penitenciária Feminina da
Capital”, passando mais tarde a ocupar as atuais instalações.
• Penitenciária Feminina de Sant’Anna
Local: Av. General Ataliba Leonel, 656, Carandiru, São Paulo
Regime: Fechado
Capacidade: 2.400
Ocupação: 2.704
Taxa de ocupação: 112,66%
Antiga Penitenciária do Estado, inaugurada em 1920, historicamente referenciada como penitenciária modelo, enquanto
tecnologia penitenciária. Após uma profunda reforma, foram
inauguradas as atuais instalações, em 8 de dezembro de 2005.
• Penitenciária Dr. Paulo Luciano de Campos – Avaré
Local: Av. Salim Antônio Curiati, 333, Avaré
Regime: Fechado / RDD
Capacidade: 520
Ocupação: 451
Taxa de ocupação: 86,73%
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• Penitenciária Feminina de Campinas
Local: Rua João Batista Morato do Canto, 100, Campinas
Regime: Fechado
Capacidade: 528
Ocupação: 1079
Taxa de ocupação: 204,35%
• Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto
Local: Rua Alfredo Condeixa, 1666, Ribeirão Preto
Regime: Fechado
Capacidade: 300
Ocupação: 252
Taxa de ocupação: 84,00%
• Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier –
Tremembé
Local: Rua Monsenhor Amador Bueno, 59, Tremembé
Regime: Fechado
Capacidade: 100
Ocupação: 181
Taxa de ocupação: 181,00%
Penitenciária inaugurada em 1962 e vocacionada para a
implementação de processos de ressocialização em regime de
progressão de pena. Funciona em um antigo prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), antigo Sanatório de Tuberculosos Convalescentes da Força Pública. Em 2002 foi inaugurado o prédio destinado à visita íntima.
• Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara
Local: Av. Jorge Teixeira Biller, 590, Vila Ferroviária, Araraquara
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 96
Ocupação: 96
Taxa de ocupação: 100,00%
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A unidade, inaugurada em 2004, foi instalada na antiga
cadeia pública masculina. A adaptação foi realizada com a
mão-de-obra de sentenciados em regime semi-aberto. Nessa
unidade, são facultados cursos profissionalizantes, cursos de
formação escolar e atividade laborterápica, visando à reintegração social.
• Centro de Ressocialização Feminino de Birigui
Local: Rodovia Marechal Cândido Rondon, km 512,35, Birigui
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 210
Ocupação: 216
Taxa de ocupação: 102,85%
• Centro de Ressocialização Feminino Carlos Sidnes Cantarelli – Piracicaba
Local: Rua São José, 260, Piracicaba
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 120
Ocupação: 199
Taxa de ocupação: 165,83%
• Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro
Local: Rua 12 (s/n), esquina Av. da Saudade, Rio Claro
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 120
Ocupação: 155
Taxa de ocupação: 129,16%
A unidade, inaugurada em 2002, desenvolve trabalho de
alfabetização e cursos profissionalizantes, além de terapias e
aconselhamento em grupos ou individual e orientação familiar.
O Centro de Ressocialização mantém parceria com o Programa
de Assistência e Ressocialização Carcerária (PARC)12 e com empresas no sentido de articular ações de reintegração das presas.
12. Entidade civil de direito privado com personalidade jurídica própria.
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• Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
ocal: Travessa Francisco Alamada, 81, São José dos Campos
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 174
Ocupação: 140
Taxa de ocupação: 80,46%
A unidade, inaugurada em 2002, ocupa a antiga Cadeia Pública do Humaitá. O Centro de Ressocialização mantém parcerias com o PARC e com empresas no sentido de articular ações
de reintegração das presas.
• Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio Preto
Local: Rodovia BR.153, km 47,5, São José do Rio Preto
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 210
Ocupação: 209
Taxa de ocupação: 99,52%
• Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo – Bauru
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km
349, Bauru
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 500
Ocupação: 979
Taxa de ocupação: 195,80%
Dessa unidade, destinada a homens e mulheres, não são conhecidas as vagas e a lotação de mulheres, nem os regimes de
reclusão instalados.
• Centro de Atendimento Hospitalar à Mulher Presa
Local: Rodovia Raposo Tavares, km 19,5, Jardim Arpoador,
Butantã, São Paulo
Regime: Fechado
Capacidade: 80
Ocupação: 61
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A unidade de atendimento e internamento, inaugurada em
2000, funciona no prédio da antiga enfermaria da Penitenciária Feminina do Butantã e recebe mulheres oriundas de todas
as penitenciárias e cadeias públicas do Estado de São Paulo em
regime de “trânsito de saúde”, “trânsito de gestante de alto risco” e “trânsito de amamentação” e seus respectivos filhos até
os quatro meses de idade.
• Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Prof. André Teixeira Lima
Local: Rodovia Luíz Salomão Chama, km 43, Vila Ramos,
Franco da Rocha
Regime: Fechado e Desinternação
Capacidade: 22
Ocupação: 24
Unidade psiquiátrica, anteriormente denominada “Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo”, já recebia, em 1926,
165 doentes mentais criminosos, sendo 95 brasileiros e 70 estrangeiros. A Ala Feminina foi criada em 1943. Atualmente,
atende a um total de 605 detentos, distribuídos por alas em
regime fechado e de desinternação progressiva em instalações
diferenciadas para homens e mulheres, com as seguintes atribuições:
– cumprimento de Medida de Segurança para inimputáveis;
– realização de laudos de sanidade mental em réus;
– tratamento ou avaliação de sentenciados e réus que venham a sofrer de doença mental.
• Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha
Local: Rua Marcos Vinícios Donadel Goes, s/no, Vila Industrial, Franco da Rocha
Regime: Provisório
Capacidade: 864
Ocupação: 1262
Taxa de ocupação: 146,06%
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Primeira unidade feminina exclusiva para a detenção provisória do Estado, inaugurada em 2009, instalada em edifício
reformado e adaptado, da antiga penitenciária masculina.
• Amostra da pesquisa
Entre a primeira e a segunda fase da pesquisa foram realizadas 24 visitas, num total de 50 entrevistadas, em oito presídios do Estado de São Paulo:13
Unidade Prisional

Número de entrevistadas

Cadeia Pública de Bariri

8

Cadeia Pública de Dois Córregos

10

Cadeia Pública de VotoranƟm

5

CDP de Franco da Rocha

6

Penitenciária Feminina da Capital
Penitenciária Feminina de Campinas

7 sendo (2 estrangeiras)
5

Penitenciária Feminina de Sant’Anna

5

Penitenciária Feminina do Butantã

6

TOTAL

50

Trata-se de amostra representativa no que tange aos presídios do Estado. Quanto aos sujeitos, as mulheres presas, foram definidas através de contato no próprio dia da visita e a
participação na pesquisa dependeu do consentimento de cada
uma. Foi utilizada ainda, a gravação em filme que deu origem
a um documentário gravado em CD. A análise centrou-se nos
depoimentos de cada mulher presa e em algumas visitas domiciliares realizadas com a anuência das entrevistadas para
analisar o contexto da realidade de vida de suas famílias.

13. Para maiores esclarecimentos ver publicação relativa à 1a. fase da pesquisa: O Sistema Prisional Feminino e a Questão dos direitos humanos: um desafio às
políticas sociais, PC Editorial, PUC/SP-Nemess, São Paulo, 2010.
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MAPA DA PESQUISA
SISTEMA PENITENCIÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO
Votuporanga
Igarapava
MATO GROSSO DO SUL
Dracena
Araraquara
Tupã
Presidente
Prudente
Teodoro
Sampaio

Marília

CP Bariri

Bauru

CP Dois
Córregos

Ourinhos
Botucatu
Tietê

MINAS GERAIS
Ribeirão
Preto
S. Carlos
Rio Claro
Limeira
Taubaté
Americana
S. J. Campos
PF
Campinas

CDP Franco
da Rocha
Sorocaba

Itapetininga
PARANÁ

CP
Votorantin
Registro
Jacupiranga

SÃO PAULO
S. B. Campo

RIO DE JANEIRO

Ubatuba

Guarujá
Santos

Cotia
PF Butantã
PF Capital
PF Sant’Anna

CDP = Centro de Detenção Provisória
CP = Cadeia Pública
PF = Penitenciária Feminina

OCEANO ATLÂNTICO
By AMM, 2011

3. A CIDADÃ PRESA
E OS DIREITOS HUMANOS
• Reconsiderações introdutórias
A partir das entrevistas com as mulheres nas oito unidades
prisionais visitadas14 realizou-se uma análise sobre as condições humanas das mulheres, o cumprimento de pena privativa de liberdade e a atuação do Estado, especialmente no que se
refere a garantia dos direitos fundamentais insertos na Constituição Federal (CF), correlatos à dignidade da pessoa humana.
O acesso ao sistema penitenciário feminino exigiu a obtenção de autorização judicial emitida pela Corregedoria dos Presídios para todos os integrantes da pesquisa. Formulou-se um
pedido formal endereçado aos Juízes de execução (no total de
15), além dos pedidos aos Juízes responsáveis pelas Cadeias
Públicas. Na cidade de São Paulo, obteve-se, com relativa facilidade, autorização da Juíza Corregedora para a visitação às
Penitenciárias Feminina da Capital e de Sant’Anna. No interior
do Estado, nenhuma autorização foi obtida. Em todos os expedientes encaminhados às Varas de Execuções Criminais havia
permissão condicionada à autorização da SAP/SP em processo
próprio, com os desdobramentos decorrentes desta exigência
justificados especialmente pela questão de segurança. Contudo, o acesso dos pesquisadores, na maioria das penitenciárias,
14. Quatro penitenciárias e um centro de detenção provisória, que são administrados pela SAP-SP; três cadeias pública, que são administradas pela
SSP-SP, elencadas todas no quadro da p. 24
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deu-se através de relações pessoais com os integrantes da Pastoral Carcerária da Igreja Católica.
Nas entrevistas realizadas com as presas (explicitadas
mais adiante no capítulo 7), foram considerados: idade, delito
praticado, primariedade ou reincidência, raça, lugar de origem, escolaridade, profissão, religião, número de filhos (suas
idades e situação de cuidado em que se encontram), se têm
companheiro(a), se recebem visitas dos familiares e se constituíram advogado particular. Foram entrevistadas 50 mulheres
em 8 estabelecimentos prisionais, das quais 26 encarceradas
em estabelecimentos prisionais administrados pela SAP/SP e
24 encarceradas em estabelecimentos prisionais administrados
pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP),
cuja diferença na forma de administração afeta direta e indiretamente a vida das apenadas e suas famílias.
Constatou-se que, basicamente, a mulher presa é jovem,
mãe solteira, afrodescendente e, na maioria dos casos, condenada por envolvimento com tráfico de drogas, sendo comum
a sua ocupação em uma posição secundária na estrutura do
tráfico, muitas vezes organizado pela própria família.
Um percentual expressivo de filhos está sob a tutela de avós
maternos e não dos companheiros ou maridos que, por outro
lado, não visitam suas companheiras e, na maioria dos casos,
também se encontram presos. O direito à visita íntima, ao contrário do que ocorre com os presos, não é garantido às mulheres.
As presas mantêm forte preocupação com a preservação
do vínculo familiar. Nesse sentido, optam por ficar em cadeias
públicas (ambientes reconhecidamente insalubres, sem acesso
a direitos essenciais e sem assistência jurídica) para permanecerem próximas à família. O fato de aceitarem cumprir pena
em cadeias e não em presídios, impede o acesso ao trabalho
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penitenciário e, em especial, a formalização de um processo de
execução penal que lhes garantiria maiores benefícios, como a
diminuição da pena por dia trabalhado (remição), o livramento condicional, a comutação e o indulto de penas (remissão).
A maioria das reclusas provém de famílias que vivem em
precária condição econômica e de densa desestruturação. É comum que seus integrantes (pai, mãe, maridos/companheiros
e filhos) estejam envolvidos no comércio de substância entorpecente. Constatou-se, ainda, que a dependência química é
muito elevada. No interior do Estado quanto na Capital estas
condições mostram-se semelhantes.
Os delitos cometidos pelas mulheres, de certo modo, têm se
aproximado dos delitos cometidos pelos homens. Inicialmente, considerava-se que as mulheres cometessem crimes mais
brandos, ao menos no tocante ao que a legislação considera
como agravante da pena: meio cruel, impossibilidade da defesa, emprego de arma, concurso de pessoas, etc.. Podia-se dizer que, anteriormente, a criminalidade feminina limitava-se a
“delitos de gênero”, como homicídios passionais – art. 121 do
Código Penal (CP), infanticídio (art. 123 do CP) e exposição ou
abandono de recém-nascido (art. 134 do CP). Constatou-se, todavia, um aumento estatístico de delitos patrimoniais – furto
(art. 155 do CP) e roubo (art. 157 do CP) – relacionado, sobretudo, às drogas, sendo comum, que em visitas aos presídios,
as companheiras sejam flagradas com entorpecentes para os
próprios maridos/companheiros.
• Aspectos da Lei de Execução Penal – LEP
A LEP é uma lei ordinária de âmbito federal que tem a descrição de seus objetivos insertos em seu art. 1o: a) a efetivação
das disposições de sentença ou decisão criminal e b) a integra-
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ção social do condenado e do internado. Para tanto, vincula
o processo de execução penal a todos os seus atores (juízes,
promotores, defensores, diretores de presídios, agentes penitenciários e equipes multidisciplinares de assistência ao preso)
na realização destas funções. Outra função importante é o adequado cumprimento da decisão judicial condenatória, cujo título executivo judicial, formulado a partir da sentença condenatória transitada em julgado, é o limite da execução da pena.
No decorrer da pesquisa foram identificados vários aspectos da legislação que afetam a condição das mulheres em situação de cárcere e que merecem atenção.
a) Aspectos relativos ao processo de execução – dizem respeito aos procedimentos após o trânsito em julgado que determina o cumprimento de pena de detenção ou reclusão. Esse
processo inclui:
– jurisdicionalização da execução penal – compete ao
juiz15 a função jurisdicional. Na execução penal ele
tem o dever de zelar pela legalidade de todo o processo, ou seja, todas as questões inerentes à execução
devem ser por ele aplicadas, declaradas, decididas,
autorizadas, determinadas e acompanhadas (art. 66);
a fiscalização da execução da pena e da medida de
segurança cabe ao Ministério Público (art. 67).
– execução – dentre os dispositivos regulamentadores
destacamos aqueles mais referenciados na pesquisa e
que mais interferem no cotidiano das presas, são eles:
desconhecimento quanto aos regimes de cumprimento da pena e a previsão de progressão e regressão; critérios de avaliação de bom comportamento
carcerário; como se dá a autorização para as saídas
temporárias; quais são as condições necessárias para
15. Indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da
sentença (art. 65).
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o livramento condicional e os indultos; como podem
ser os procedimentos disciplinares e as medidas de
segurança; o que fazer em caso de abuso de autoridade e violência.
b) Aspectos relativos a administração penitenciária – referem-se ao cumprimento de todo o conteúdo da decisão judicial condenatória segundo o que determinam as garantias
individuais constitucionais, inclusive na forma de aplicação e
manutenção da disciplina institucional.
c) Aspectos relativos ao Serviço Social – visam ao processo
de reinserção social e, especialmente, o acompanhamento da
mulher presa durante todo o período de cumprimento da pena.
É função da assistente social, o amparo à(ao) presa(o) e o preparo para a liberdade (arts. 22 e 23), com as seguintes atribuições:
– conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; conhecer as particularidades da personalidade e do ambiente da(o) condenada(o) que possam ser obstáculos
para as finalidades da reinserção social;
– relatar à direção da unidade prisional os problemas
enfrentados pela(o) sentenciada(o) tais como: dificuldades materiais, econômicas, familiares, conjugais,
dentre outros, condizentes à individualização da pena;
– acompanhar as permissões de saídas;
– apoiar tecnicamente as atividades de recreação para
que sejam producentes;
– apoiar a(o) egressa(o) para o enfrentamento da liberdade e considerar as Regras Mínimas estabelecidas
pela ONU;16
16. Adotadas pelo 1o Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, realizado em Genebra, em 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU através da sua resolução 663
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– obter documentação necessária para a identificação e
qualificação da(o) presa(o): RG,CTPS e outras;
– orientar a família da(o) presa(o) sobre as condições
impostas ao cumprimento da condenação e das dificuldades para enfrentar novamente a liberdade.
d) Aspectos relativos aos agentes penitenciários – referem-se às atividades de guarda, vigilância e movimentação de
presas(os), garantia da disciplina e da ordem nas dependências das unidades prisionais; controlam, fiscalizam e revistam
pessoas, veículos e volumes nas portarias de acesso ao sistemas prisionais.
À pesquisa importou, também, conhecer os critérios para a
formação do quadro de agentes de segurança penitenciário,17
que se dá por meio de concurso público estadual e cujo ingresso dependerá da vocação, da preparação profissional por intermédio de curso de formação, além da investigação social e
pessoal do candidato, incluindo o conhecimento sobre seus antecedentes. A SAP/SP criou, em 2001, o Grupo de Intervenção
Rápida (GIR)18 formado por agentes de segurança penitenciários (ASP) e agentes de escolta e vigilância penitenciária (AEVP)
que, pré-selecionados, recebem treinamento semelhante ao
das forças especiais da polícia militar para “aprender” a lidar
com situações extremas (motins e rebeliões), aplicando táticas
de invasão da prisão; combate em ambiente fechado; resgate
de reféns de alto risco; uso de explosivos não convencionais
C I (XXIV), de 31 de julho de 1957, e aditada pela resolução 2076 (LXII) de 13
de maio de 1977.
17. Cf. o § 2o do art. 77 – “No estabelecimento para mulheres somente se
permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de
pessoal técnico especializado.”
18. Resolução SAP no 69, de 20 de maio de 2004. O GIR é constituído por 8
batalhões distribuídos em todo o Estado de São Paulo.
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e gerenciamento de crises e negociação além de promover a
localização de telefones celulares, drogas e outros objetos não
permitidos no interior dos presídios. A SAP/SP conta também,
desde 2004, com a Célula de Intervenção Rápida (CIR).19
Embora o ingresso no quadro de agentes se dê por rígidos
critérios de avaliação e de rigorosa exigência de carater pessoal e formativa, isto não garante uma atuação em conformidade
com a lei nem uma política de relações humanitárias no interior dos presídios
e) Aspectos relativos a reintegração social – dizem respeito
ao Grupo de Ações de Reintegração Social (GARS),20 criado
em 2009, um dos órgãos dos sistemas de administração geral
da SAP/SP, responsável por: elaborar, acompanhar e avaliar
a implementação de programas e projetos referentes à área
de reintegração social; promover a implantação e zelar pelo
constante aprimoramento dos sistemas de acompanhamento
e controle das atividades desenvolvidas nas unidades, tanto
da CRSC quanto dos estabelecimentos penais, quando pertinentes à reintegração social e cidadania; fornecer suporte téc19. Resolução SAP no 155, de 19 de junho de 2009. O CIR é formado por grupos menores (de até seis componentes por turno) que atuam em todas as
instituições prisionais e seus integrantes atendem aos mesmos requisitos estabelecidos para os do GIR.
20. Criado pelo Decreto no 54.025, de 16 de fevereiro de 2009, de São Paulo.
O GARS é responsável por elaborar, acompanhar e avaliar a implementação
dos programas e projetos de reintegração social nas unidades da Coordenadoria e unidades prisionais, dando suporte técnico, além de zelar pelo constante aprimoramento dos sistemas de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas na área; avalia os resultados das ações de reintegração
(estabelecendo indicadores para esse fim) e também o trabalho desenvolvido
pelas equipes de reintegração dos estabelecimentos penais, compatibilizando-as com as propostas técnicas e opinando sobre a adequação desses servidores no exercício da função. Assim disponibiliza estratégias de intervenção,
metodologias de trabalho, além de fomentar ações que capacitem os servidores em instrumentos de gestão e elaboração de projetos.
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nico, identificando, reunindo, adequando e disponibilizando
estratégias de intervenção, metodologia de trabalho e normas
técnicas, estudando e propondo soluções para problemas de
terapêutica prisional; realizar ações de capacitação em gestão e
na elaboração de projetos; desenvolver, implantar e coordenar
políticas para grupos específicos em todos os setores da SAP/
SP (art. 19 do Decreto no 54.025/2009).
O GARS possui em sua estrutura o Centro de Referências
Técnicas (CRT)21 que articula as ações nas unidades através
das Células de Referências Técnicas e do Centro de Políticas
Específicas (CPE).22
O que se constata é que existem inúmeras instâncias judiciais consignadas em lei, além de inúmeros órgãos estatais,
competentes do ponto de vista socio-jurídico, para garantir os
direitos humanos de presos e presas. Entretanto, soma-se à falta de discricionariedade23 decorrente da pouca autonomia para
o agir profissional, a invisibilidade social e a morosidade na
21. O CRT opera junto às Equipes de Reintegração social das Unidades Prisionais por meio de cinco Células de Referência Técnica – CLLs -, nas cinco
Regionais dos Estado: Capital e Grande São Paulo, Central, Vale do Paraíba e
Litoral, Noroeste e Oeste. O CRT analisa o desempenho das ações de reintegração social dentro dos estabelecimentos penais mediante informações obtidas pelo Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) e outros instrumentos. Com base nos dados obtidos, implementa e supervisiona, em conjunto
com as CCLs, a execução de projetos específicos da Coordenadoria junto às
unidades prisionais.
22. O CPE desenvolve e coordena políticas e ações para grupos específicos de
idade, gênero, étnico e necessidades especiais em todos os setores e unidades
da Secretaria da Administração Penitenciária. Para tanto, o CPE identifica e
publica dados referentes ao perfil destes grupos específicos, suas demandas
e necessidades, propondo programas e projetos que atendam as necessidades
dessas pessoas.
23. Poder que é conferido à administração pública para agir livremente sem
estar vinculada à determinada conduta, desde que aja dentro dos limites norteados pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37, CF/88).
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efetivação de políticas públicas que sejam capazes de minimizar problemas básicos como superlotação, alimentação e saúde.
É importante lembrar a criação, em São Paulo, da Vara Especializada de Execução Penal da Capital para as mulheres encarceradas, conforme publicação no Diário Oficial do Estado em 28
de outubro de 2008, com início das atividades a partir de 22 de
janeiro de 2009. Desde 2010, duas Juízas de Direito são responsáveis pela Vara, Cartórios e Presídios Femininos. Essas juízas
realizam regularmente visitas aos estabelecimentos prisionais
o que proporciona, inquestionavelmente, maior cumprimento
das regras da LEP por parte desta administração penitenciária.
• Dimensões ‘jurídicas’ no cotidiano da mulher presa
a) Direito de visita
O afastamento dos familiares e amigos das mulheres encarceradas é condição conhecida das autoridades públicas envolvidas no sistema penitenciário feminino. Constata-se, todavia,
pelos relatos obtidos ao longo da pesquisa, que não há sensibilização para a gravidade das consequências relacionadas ao
não recebimento de visitas para o impostergável processo de
ressocialização previsto da LEP (art. 1o).
Um dos fatores observados, capaz de inviabilizar a assiduidade de visitas às mulheres presas, está relacionado à distância física entre as unidades prisionais e as residências dos
familiares e amigos das presas. Há que se considerar o reduzido número de unidades prisionais femininas, se comparado a
todo o complexo das instituições prisionais, razão pela qual a
maioria das mulheres encontra-se em locais distantes de suas
origens, sendo certo que o custo financeiro do transporte para
chegar às instituições prisionais acaba por impedir as visitas.
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Minha mãe veio de Mococa com meus dois filhos pequenos para me visitar. O botão da calça dela apitou, e ela não pode entrar. Quase morri,
pois faz cinco anos que não vejo ninguém da minha família (R., Penitenciária de Campinas).

A estigmatização social experimentada pela autora de um
crime contribui decisivamente para o abandono da mulher presa pela família e amigos. O primeiro abandono se dá por parte
do companheiro que, na maioria dos casos, também estão presos. Num segundo momento, o abandono se dá por parte dos
familiares. Assim relata L., presa na Cadeia Pública de Bariri:
A gente se sente um ser inferior. Não temos nenhum contato com o mundo lá fora. Meu marido está preso em Bauru, minha mãe está presa em
Campinas, minha avó não tem dinheiro para trazer meus filhos para me
visitar, é a ausência total do respeito humano. Além disso, entreguei
todos os meus documentos para a polícia quando fui presa há 2 anos e 11
meses, não tenho documentação e por isso não consigo ter nem o cartão
do SUS (Sistema Único de Saúde).

Somente 22% das mulheres recebem visitas, percentual pequeno se comparado às visitas recebidas pelo homem preso.
A restrição dos horários de visita também é um dos fatores que
dificultam a frequência de visitadores e familiares. A interrupção do vínculo familiar ou afetivo provoca crescente relação
de dependência da mulher presa à unidade prisional, a outras
presas e também aos funcionários da administração penitenciária, o que, certamente, acaba intensificando a condição de
vulnerabilidade destas mulheres.
b) Revista
A revista efetuada nos visitantes das mulheres presas tem
por objetivo manter o controle da segurança, mas é considerada por familiares e amigos extremamente humilhante. Em
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muitas unidades a exigência é de que as roupas sejam totalmente retiradas, os órgãos genitais manipulados e até revistados. Há também obrigatoriedade em realizar vários movimentos agachando-se e levantando-se, independentemente da
idade do visitante. No entanto, a revista íntima só se justifica
em fundada suspeita e autorização dos revistados, o que não
se constatou ao longo da pesquisa.
Não obstante o argumento de segurança, inclusive para
evitar o ingresso de armas, drogas ou celulares, a intimidação
é patente. Por certo, este constrangimento poderia ser evitado
com a implantação de equipamentos tecnológicos (body scanner) no sistema.
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) ao concluir o
Inquérito Civil no 199/04 recomendou que a revista em crianças e adolescentes fosse realizada sem violação aos princípios
da dignidade humana. Os visitantes que sofrem, ou sofreram,
diferentes intimidações praticadas na entrada dos presídios,
em geral, se calam, para manter a possibilidade do ingresso
e também por temer pela integridade física do familiar preso.
c) Visita Íntima
A Resolução SAP-096, de 27 de dezembro de 2001, regulamenta a visita íntima para as mulheres presas no Estado de
São Paulo. De modo geral deverá ocorrer uma vez por mês e,
neste dia, não será permitido ao companheiro estar acompanhado de nenhuma outra pessoa, inclusive filhos. Deverá ser
implantada em horários diferenciados para garantir que todas
as mulheres possam usufruir deste direito.24
24. A SAP considera que: “A visita e, em especial, a visita íntima tem por
finalidade manter e fortalecer as relações familiares com a pessoa privada
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Projetos de lei visando alteração do inciso X do art. 41 da
LEP, tiveram destinos diferentes em suas tramitações: o que
propõe a inclusão da visitação íntima neste inciso25 continua
em aberto, aguardando parecer, apesar de transcorrido 12
anos de sua propositura; e o que propõe acrescentar a indicação de que a visita íntima se dê independente da orientação sexual, foi arquivado,26 o que demonstra negligência em relação
a assunto e imputação da admoestação acessória da castidade
aos que cumprem pena privativa de liberdade.
A maioria dos estabelecimentos prisionais visitados não
apresenta local adequado para a visitação íntima e este, paradoxalmente, é o argumento utilizado para a proibição. Uma
das exceções é a Penitenciária Feminina da Capital, onde há
um local chamado pelas presas de hotelzinho cuja utilização,
ainda que legalmente prevista,27 requer bom comportamento, segundo a diretora do presídio.
d) Tráfico de entorpecentes
O contexto dos cárceres femininos é marcado pela inclusão de flagrantes ou condenações por tráfico de entorpecente,
muito embora a emancipação da mulher, também refletida na
criminalidade, venha gradativamente concretizando ações delituosas mais violentas e quase sempre de caráter patrimonial.
Algumas prováveis causas deste perfil podem ser apontadas.
de liberdade; o direito à visita íntima é assegurado a todo indivíduo privado de liberdade; homens ou mulheres, privados de liberdade, têm direitos e
deveres garantidos em igualdade.”
25. O PL 107/1999, de autoria da Deputada Maria Elvira – PMDB-MG, continua aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde março de 1999.
26. O PL 9/2003, de autoria da Deputada Iara Bernardi – PT-SP, foi arquivada
pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
27. Resolução SAP 096/2001.
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O tráfico é cometido tanto por homens quanto por mulheres e vem sendo considerado um dos eixos da criminalidade
que tem por motivo as precárias condições econômicas e sociais das populações pobres. A pobreza, pela complexidade
das suas circunstâncias e pela dimensão inter-relacional que
a envolve, tende a socializar a criminalização. Nesta esteira
constata-se, que no contexto do crime a mulher tem, até o momento, papel secundário, pois o “ponto de droga”, a estocagem, os materiais próprios para o tráfico e a liderança desta
comercialização pertencem aos homens.
Há ainda quem defenda o argumento de que a inserção da
mulher, em especial no tráfico de drogas, se deve aos envolvimentos afetivos com réus ou condenados por este mesmo delito, indicando uma espécie de “dependência” que “legitima”
esta conduta no âmbito de uma relação social que a “aprisiona” ao sistema.
O tráfico, o uso e o abuso de drogas estão presentes em
qualquer fase da vida das mulheres encarceradas. Grande parte das mulheres presas usa drogas ilícitas e se encontra em idade de procriar, ou seja, entre 18 e 44 anos de idade. A pesquisa
revelou que 34% das mulheres deram à luz neste período das
quais 90% consumiram bebidas alcoólicas e 92% fumaram na
gravidez. Observou-se um vínculo muito forte entre o consumo de cigarro e álcool, por um lado, e por outro, as drogas
ilícitas e o tráfico. Em geral, as maiores taxas de uso de drogas
ilícitas foram observadas entre as presas solteiras e mães, com
menos de oito anos de educação formal.
• Reflexões em torno dos direitos
No âmbito da Constituição Federal, um dos capítulos mais
importantes é o que trata dos direitos e garantias fundamen-
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tais do indivíduo. A moderna doutrina do Direito Constitucional considera esta série de direitos não só como previsões de
garantias individuais, mas como dever do Estado em efetivá-las. Destacam-se, assim:
– todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança
(art. 5o, caput);
– ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, II);
– ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante (art. 5o, III);
– todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5o, XXXIII);
– a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV);
– não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal (art. 5o, XXXIX);
– a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
(art. 5o, XL).
Quando a(o) presa(o) ingressa no sistema penitenciário
deve, em primeiro lugar, ser submetida(o) ao exame de classificação.28 Através deste exame são analisados seus antecedentes e sua personalidade, com o propósito de orientar a indivi28. Exame de qualificação é um exame de personalidade comum, em que são
colhidos elementos para elaboração de um programa de individualização da
execução da pena.
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dualização da execução penal.29 Deste modo, o preso terá um
programa individualizado de cumprimento da pena privativa
de liberdade, em direção à ressocialização, um dos objetivos
da execução penal.30 Esta classificação é realizada por uma Comissão Técnica de Classificação (CTC) presidida pela direção
do presídio e composta por, no mínino, dois chefes de serviço,
um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social.31
Ainda que prevista a obrigatoriedade de submissão da(o)
presa(o) ao exame criminológico32 para a adequada classificação e para que alcance o direito à progressão de regime prisional, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que: “nada impede que os magistrados determinem a
realização do exame, quando entenderem necessário, considerando
as peculiaridades do caso, desde que tal determinação seja adequadamente motivada”,33 enquanto instrumento para a formação da
convicção do magistrado.
Para além da garantia dos direitos gerais, a CF institui preceitos processuais e penais de garantias ao indivíduo indiciado com alcance aos condenados, presos ou não. São eles:
– nenhuma pena passará da pessoa do condenado (art.
5o, XLV);
– a lei regulará a individualização da pena e adotará,
entre outras: a privação ou restrição da liberdade, a
29. Cf. art. 5o da LEP.
30. Cf. art. 1o da LEP.
31. Cf. art. 7o da LEP.
32. Cf. art. 8o da LEP. O exame criminológico é feito para avaliar a personalidade do criminoso, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes.
33. Cf. Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do julgamento do HC 109.811
citando decisão do Superior Tribunal Federal (STF) em julgamento do HC
88.502, em abril de 2006.
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perda de bens, multa, prestação social alternativa,
suspensão ou interdição de direitos (art. 5o, XLVI);
não haverá penas: de morte, de caráter perpétuo, de
trabalhos forçados, de banimento ou cruéis (art. 5o,
XLVII);
a pena será cumprida em estabelecimentos distintos,
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado (art. 5o, XLVIII);
é assegurado aos presos o respeito à integridade física
e moral (art. 5o, XLIX);
às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5o, L);
ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente (art. 5o, LIII);
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal (art. 5o, LIV) além de serem assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV);
ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória (art. 5o, LVII);
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI);
a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada
(art. 5o, LXII);
o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada
a assistência da família e de advogado (art. 5o, LXIII);
o preso tem direito à identificação dos responsáveis
por sua prisão ou por seu interrogatório policial (art.
5o, LXIV);
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– ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança (art. 5o, LXVI); além do que, a prisão ilegal será
imediatamente relaxada pela autoridade judiciária
(art. 5o, LXV);
– conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII);
– conceder-se-á “habeas-data” para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais (art. 5o, LXXII);
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
(art. 5o, LXXIV);
– o Estado indenizará o condenado por erro judiciário,
assim como o que ficar preso além do tempo fixado
na sentença (art. 5o, LXXV);
– são gratuitas as ações de “habeas-corpus” e “habeas-data”, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania (art. 5o, LXXVII);
– a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o,
LXXVIII);
– os direitos e garantias expressos não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil
seja parte (art. 5o, LXXVIII, § 2o);
– os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, serão equivalentes às
emendas constitucionais (art. 5o, LXXVIII, § 3o);
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– o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão
(art. 5o, LXXVIII, § 4o).
Ainda que exista divergência doutrinária no âmbito do Direito, entendemos que estes direitos fundamentais são também
direitos humanos. Unificados no princípio máximo de respeito à dignidade humana (valor que norteia toda a Constituição
pátria) estes direitos deverão ser assegurados (em decorrência
do estado democrático e de direito que determina a forma de
organização do Estado) a fim de conferir limites ao Estado na
relação com o conjunto das pessoas que constituem o corpo da
nação e estão submetidos às mesmas leis.
• Breves reflexões históricas
A estrutura jurídica nacional e do Estado de São Paulo, no
que se refere ao sistema penitenciário, incluindo o feminino, é
ampla e apresenta uma extensa lista de direitos fundamentais,
tanto de ordem constitucional quanto infra-constitucional,
mostrando-se promissora, porém frágil do ponto de vista de
sua implementação e execução.
A questão dos direitos humanos e, principalmente, da educação em direitos humanos consagrou-se globalmente a partir
da Conferência Mundial de Viena (1993). O Estado Brasileiro,
por intermédio dos Ministérios da Justiça e da Educação bem
como da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), lançou o Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos
(PNEDH), com o compromisso de concretização dos direitos
fundamentais e de uma construção histórica da sociedade civil.
O processo de elaboração do PNEDH teve início em 2003,
com a criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos
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Humanos (CNEDH), por meio da Portaria 98/2003 da SEDH.
A partir do ano 2004 vários encontros, seminários, organizações da sociedade civil e Comitês Estaduais multiplicaram as
iniciativas e parcerias nesta área.
Em setembro de 2006 realizou-se o Congresso Interamericano de Educação em Direitos Humanos que reuniu, revisou
e finalizou um documento submetido à consulta pública, posteriormente revisado e aprovado pelo CNDEH, que se responsabilizou pela edição definitiva do referido Plano Nacional.
Assim, o PNEDH aprofundou a temática e incorporou os principais aspectos expressos nos tratados internacionais sobre
direitos humanos34 dos quais o Brasil é signatário, agregando
antigas e novas demandas da nossa sociedade pela efetivação
da democracia, do desenvolvimento e da justiça social sob o
aspecto material.
Na pesquisa realizada a questão dos direitos humanos foi
observada em sua configuração propositiva e crítica relativamente à condição humana das mulheres presas. Foram priorizados aspectos relacionados à educação não-formal, à educação dos profissionais dos sistemas de justiça e de segurança e
à efetivação da lei.
No objetivo do exercício da cidadania democrática35 a educação, como direito de todos e dever do Estado, requer formação dos cidadãos. Deste modo, é compreendida como um
direito em si mesmo e um meio indispensável para acesso a
outros direitos. A educação conquista, portanto, mais impor34. A estrutura do documento contempla cinco eixos de atuação: Educação
Básica, Educação Superior, Educação Não-Formal, Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública e, por fim, Educação e Mídia.
35. O conceito de cidadania democrática tem sido interpretado de diversos
modos. Entretanto, é mais comumente tomado como o gozo dos direitos civis
e políticos de um Estado e o desempenho de seus deveres para com este.
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tância quando direcionada ao pleno desenvolvimento humano e à suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos
socialmente excluídos.
Esta concepção de educação busca efetivar a cidadania plena para construção de conhecimentos, desenvolvimento de
valores, atitudes e comportamentos. A educação não-formal
em direitos humanos tem por suporte os princípios da autonomia e da emancipação. Sua implementação consubstancia-se em permanente processo de sensibilização e formação de
consciência crítica, direcionadas para reivindicações e formulações de propostas das políticas públicas. Estas propostas
devem abranger: a) qualificação para o trabalho; b) adoção e
exercícios de práticas voltadas para a comunidade; c) aprendizagem política de direitos; d) educação realizada nos meios de
comunicação social; e) aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal em modalidades diversificadas; f) educação
para a vida no sentido de garantir respeito à dignidade do ser
humano.
A incorporação de valores dos direitos humanos pelas pessoas que lidam direta ou indiretamente com o sistema de justiça, incluindo-se em especial os da administração penitenciária,
é essencial à consolidação da democracia.
Esta consolidação demanda conhecimentos, habilidades
e práticas profissionais coerentes com os princípios democráticos. O ensino de direitos humanos deve ser igualmente,
operacionalizado em meio à sociedade civil e à formação dos
operadores do direito e demais atores envolvidos na prática
judiciária e administrativa do sistema prisional.
Não é equivocado afirmar que um dos maiores problemas
no sistema penitenciário feminino é o descumprimento da lei
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no âmbito dos Poderes Judiciário e Executivo o que, consequentemente, produz gradativa corrosão do próprio sistema.36

36. A não observância das leis pelo Estado, especialmente na omissão em
construções de edificação e instalações adequadas à mulher presa é um dos
fatores mais prejudiciais à mulher, pois, bem diferentemente dos homens, a
responsabilidade pela maternagem e procriação degenera-se em desrespeito,
promiscuidade, sofrimento, ausência de cuidados durante o parto, período
de amamentação, entre outros. Não é incomum também, o descumprimento
de leis e excesso de poderes por parte da administração penitenciária que se
utiliza de poderes de segurança e disciplina para a obstaculização de direitos.
Os atores do processo de execução penal, juízes e promotores, operacionalizam uma política de exacerbação de penas e maximização do encarceramento. A insuficiência de defensores públicos em relação à demanda, apenas
reafirma a fragilidade e inoperância do sistema.

4. AS PRISÕES NO BRASIL
A história do sistema penitenciário brasileiro não é só a expressão das imensas desigualdades sociais, mas também do
desequilíbrio entre a justiça, a polícia e a prisão, instâncias responsáveis para reprimir o crime, o delito e a corrupção. Nosso sistema prisional, no geral, revela a desorganização institucional e a fragilidade do poder político quanto às decisões
destinadas ao setor. Assim, a prisão torna-se local de exclusão
social e questão relegada a segundo plano pelas políticas públicas, a começar pela ausência de edificações penitenciárias
adequadas que, na maioria das vezes, são improvisadas.
Durante o período colonial o Brasil era regido pelo código
de leis portuguesas denominado Ordenações Filipinas do Reino
o qual determinava que a colônia deveria servir como presídio
aos degredados, o que se estendeu até 1808, ano marcado por
mudanças significativas rumo à autonomia legal e aos anseios
de modernidade. A instalação da primeira prisão brasileira
deu-se com a construção da Casa de Correção no Rio de Janeiro37 e na cidade de São Paulo. Entre 1784 e 1788, foi construída
a “Cadeia”, um casarão assobradado, onde funcionava também a Câmara Municipal localizado no Largo de São Gonçalo
(hoje Praça João Mendes).38
37. Cf. Carta Régia de 1769.
38. Na parte inferior existiam as salas destinadas à prisão e, no piso superior, os espaços para as atividades da Câmara. Para lá eram recolhidos os
indivíduos, inclusive escravos, que cometiam infrações e onde aguardavam a
determinação de penas como o açoite, a multa e o degredo, uma vez que não
existia, ainda, a pena de prisão.
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Câmara Municipal de São Paulo

Câmara Municipal de São Paulo

A Constituição de 1824 estabeleceu que as prisões deveriam
ser seguras, limpas e arejadas, devendo, ainda, haver a separação dos réus conforme a natureza de seus crimes (art. 179).
O Código Criminal de 1830 estabeleceu a pena de prisão com
trabalho para vários crimes, implicando na construção de “Casas de Correção” com celas individuais e oficinas de trabalho
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em arquitetura própria para a pena de prisão. Entretanto, as
casas de recolhimento de presos do início do século XIX mostravam condições deprimentes para o cumprimento da pena,
sendo também o local onde se recolhiam mulheres, escravos,
menores e loucos.
O Código Penal de 1890 estabeleceu novas modalidades de
penas: prisão celular, banimento, reclusão, prisão com trabalho
obrigatório, prisão disciplinar, interdição, suspeição, perda do
emprego público e multa; não eram admitidas penas perpétuas e coletivas (art. 44) e as penas restritivas de liberdade eram
aplicadas individualmente, não excedendo trinta anos.
A prisão celular, inspirada no modelo panóptico (explicado
mais adiante), foi a grande novidade da revisão penal de 1890,
e considerada punição moderna, tornando-se base arquitetural de todas as penitenciárias. No entanto, o aumento gradativo e constante da população carcerária confrontou-se com as
limitações de espaço das prisões, inviabilizando o direito à cela
individual e fazendo emergir o fenômeno da superpopulação.
Este problema alcançou dimensões grandiosas e é até hoje insolúvel, principalmente em cidades do interior, embora, desde
o século XIX, existissem movimentos sociais pela melhoria das
prisões para torná-las mais eficazes.

72

O SISTEMA PRISIONAL FEMININO E A QUESTÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Prédio da Câmara na praça João Mendes, remodelado em 1890.

No século XX começaram os primeiros estudos para a elaboração de uma legislação penitenciária, com o Projeto de Código Penitenciário encabeçado pelos juristas Cândido Mendes,
Lemos Brito e Heitor Carvalho. Cabe ressaltar que somente em
1935 o Código Penitenciário da República propôs que, além de
cumprir a pena, o sistema também trabalhasse pela regeneração do detento.
Até hoje, o Código Penal de 1940 estabelece que o cumprimento da pena de reclusão e de detenção deve ser realizado
em penitenciárias e, na falta delas, em prisões comuns.
Em 1957, a publicação de uma lei que dispunha sobre normas gerais de regime penitenciário39 mostrou-se insuficiente,
razão pela qual seguiram-se estudos sobre a matéria na forma
de anteprojetos. O primeiro, elaborado por Oscar Stevenson,
39. Lei no 3.274, de 2 de outubro de 1957, que dispõe sobre Normas Gerais do
Regime Penitenciário, em conformidade com o que estatui o art. 5o, n.o XV,
letra “b”, da CF e amplia as atribuições da Inspetora Geral Penitenciária.
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em 1951, e o segundo, de autoria de Roberto Lyra, em 1963,
nenhum dos quais, entretanto, logrou êxito.
Finalmente, em 11 de julho de 1984, foi promulgada a Lei
7.210,40 instituindo a LEP, vigendo simultaneamente com a
Reforma da Parte Geral do Código Penal.41

no

• Regras atuais sobre a arquitetura prisional no Brasil
As Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil,
recomendadas pelas Nações Unidas, foram reguladas pela Resolução no 14, de 11 de novembro de 1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).42 Diretrizes
40. Os estudos deste Anteprojeto foram iniciados em 1981 por uma Comissão
formada por professores responsáveis pela criação de lei que tratasse exclusivamente da execução penal que foi aprovada pela Comissão Revisora um
ano depois.
41. Reproduzindo, em grande parte, as alterações efetivadas pela Lei no 6.416,
de 24 de maio de 1977.
42. Capítulo IV – DOS LOCAIS DESTINADOS AOS PRESOS
Art. 8o. Salvo razões especiais, os presos deverão ser alojados individualmente.
§ 1o. Quando da utilização de dormitórios coletivos, estes deverão ser ocupados por presos cuidadosamente selecionados e reconhecidos como aptos a
serem alojados nessas condições.
§ 2o. O preso disporá de cama individual provida de roupas, mantidas e mudadas correta e regularmente, a fim de assegurar condições básicas de limpeza e conforto.
Art. 9o. Os locais destinados aos presos deverão satisfazer as exigências de
higiene, de acordo com o clima, particularmente no que ser refere à superfície
mínima, volume de ar, calefação e ventilação.
Art. 10o O local onde os presos desenvolvam suas atividades deverá apresentar:
I – janelas amplas, dispostas de maneira a possibilitar circulação de ar fresco,
haja ou não ventilação artificial, para que o preso possa ler e trabalhar com
luz natural;
II – quando necessário, luz artificial suficiente, para que o preso possa trabalhar sem prejuízo da sua visão;
III – instalações sanitárias adequadas, para que o preso possa satisfazer suas necessidades naturais de forma higiênica e decente, preservada a sua privacidade.
IV – instalações condizentes, para que o preso possa tomar banho à temperatura adequada ao clima e com a frequência que exigem os princípios básicos
de higiene.
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para elaboração dos projetos e construção de unidades penais
no Brasil foram estabelecidas (art. 64, VI) pela Resolução no 16,
de 12 de dezembro de 1994, cujos pontos relevantes para os
projetos arquitetônicos são:
– a fixação da capacidade máxima dos estabelecimentos prisionais em 500 (quinhentos) presos, a fim de
acabar com as cidades-presídios;
– a previsão para todo projeto de estabelecimento penal de locais para assistência religiosa e culto, ensino e biblioteca, prática de esportes e lazer, oficinas
de trabalho, enfermaria, visitas reservadas aos familiares, serviço jurídico, assistência social, assistência
médico-odontológica e solário.
Coube ao DEPEN prestar apoio administrativo e financeiro
ao CNPCP (art. 71), com atribuição para acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, inclusive na construção dos estabelecimentos prisionais.
A LEP, ao tratar dos Estabelecimentos Penais, no Título IV,
expressa que, conforme a sua natureza, a instituição de lotação
compatível com a sua estrutura e finalidade (art. 85), deverá
contar em suas dependências com áreas e serviços destinados
a assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva
(art. 83); o preso provisório deverá ficar separado do condenado por sentença transitada em julgado (art. 84) e deverá ser
Art. 11. Aos menores de 0 a 6 anos, filhos de preso, será garantido o atendimento em creches e em pré-escola.
Art. 12. As roupas fornecidas pelos estabelecimentos prisionais devem ser
apropriadas às condições climáticas.
§ 1o. As roupas não deverão afetar a dignidade do preso.
§ 2o. Todas as roupas deverão estar limpas e mantidas em bom estado.
§ 3o. Em circunstâncias especiais, quando o preso se afastar do estabelecimento para fins autorizados, ser-lhe-á permitido usar suas próprias roupas.

AS PRISÕES NO BRASIL

75

alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho
sanitário e lavatório (art. 88).43
Quanto à Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, destinada
ao cumprimento da pena em regime semi-aberto (art. 91), está
estabelecido que o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo (art. 88, parágrafo único, ‘a’), com a adequada
seleção dos presos e o limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena.
A Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2003 do CNPCP
dispõe sobre as diretrizes básicas de política criminal quanto
à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança (art. 6o): construção preferencial de unidades com no máximo 500 vagas, evitando a permanência de presos condenados e provisórios em
delegacias de polícia; cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimentos prisionais próximos à residência da
família do condenado. A Lei Complementar no 79/1994 criou o
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) cujos recursos serão
aplicados, dentre outros, em construção, reforma, ampliação e
aprimoramento de estabelecimentos penais (art. 3o, I).
Este percurso histórico e normativo se fez necessário para
tornar mais visível a evolução das regras atualmente editadas
e em plena vigência mas, que não condizem com as políticas
públicas, uma vez que nunca foram realmente implementadas
conforme a previsão constitucional e as normas administrativas.
A distância entre o legislativo, o executivo e o judiciário
acaba por prejudicar seriamente qualquer intenção organizati43. Parágrafo único do art. 88 – “São requisitos básicos da unidade celular: a)
salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação
e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima
de 6,00m2.”
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va do sistema; a corrupção administrativa dos serviços reforça
a monetarização e a degradação do senso de responsabilidade
e de justiça brasileiros. De fato, o sistema penitenciário sempre
foi objeto de discussões e inquietação social; preceitos, em tese,
indicam que o respeito à dignidade do preso e a possibilidade
de sua “ressocialização” se dá por intermédio de um ambiente
saudável com oferta de trabalho e remuneração, assistência à
saúde e educação básica.
Ocorre que, entre as normas e a realidade existe um imenso
vazio. Temos um Sistema Penitenciário superlotado, com estabelecimentos em ruínas, com episódios de fuga constantes,
cumprimento de penas em cadeias públicas, falta de hospital
de custódia e tratamento psiquiátrico. Um completo descaso
das políticas criminais (ou uma utopia das leis federais e estaduais) revelando o enorme distanciamento entre a pena legal e sua execução de fato, que animaliza, regride e devolve o
recluso à sociedade em condições ainda piores, com marcas e
traumas por vezes insuperáveis.
• O Panóptico44 de hoje e as prisões do Brasil
Em princípio, as prisões deveriam ser vistas como instituições para impedir a liberdade e reprimir a barbárie humana
no que diz respeito ao delito, ao crime, e à corrupção. Mas,
44. Ao estudar a sociedade disciplinar, Foucault remete ao Panóptico, de Jeremy Bentham (1748–1832, filósofo e jurista inglês). Trata-se de um projeto de
arquitetura que comporta basicamente: um pátio circular em torno do qual
são construídas celas individuais; uma torre no centro, do alto da qual um
vigia alcança a visão de todos os que se encontram nas celas (modelo para
prisões, escolas, fábricas, etc.) A descrição e os estudos sobre o Panóptico encontram-se desenvolvidos no livro: M.Foucault, Vigiar e punir. Em outro texto
( incluído no volume Microfísica do poder ), o autor se refere ao “olho do poder”
sobre os corpos controláveis dos sujeitos.
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segundo Morin (2011), toda ordem social comporta também
sua parte de barbárie. Neste sentido, pode-se dizer que todo
sistema de vigilância também reproduz a barbárie da própria
sociedade que o pratica.
O espaço ideal da prisão constitui uma expectativa de segurança e, nesse limite, trafega sua arquitetura. Um projeto
arquitetônico de prisão pauta-se, antes pela funcionalidade,
pois o bem-estar de infratores não é representado socialmente
como relevante. Ao contrário, ao parecer fisicamente de forma
sombria, com certo ar deteriorado, afigura-se a possibilidade
de que os que lá estão realmente sofrem pelo erro que cometeram. Na modernidade (a partir do século XIX aproximadamente), vem se modificando esta forma de entendimento do
espaço físico da prisão, com base em práticas consideradas
científicas – como a psicologia aplicada, o diagnóstico do infrator, etc.. É esta visão moderna, regida não pelo princípio da
escuridão mas pela vigilância contínua, que Foucault denominou de panoptismo. Mais recentemente, o uso de câmeras de
circuito fechado em instituições carcerárias, por exemplo, tem
sua origem neste princípio de visibilidade. Deleuze (1988:41),
comentando a análise de Foucault, escreve:
A prisão, por seu lado, diz respeito ao visível: ela não apenas pretende mostrar o crime e o criminoso, mas ela própria constitui
uma visibilidade, é um regime de luz antes de ser uma figura de
pedra, define-se pelo ‘Panoptismo’, isto é, por um agenciamento
visual e um meio luminoso do qual o vigia pode ver tudo sem ser
visto, no qual os detidos podem ser vistos, a cada instante, sem
verem a si próprios.

Isto suscita a discussão sobre as noções de visibilidade e
transparência no interior da prisão. No modelo panóptico, a no-
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ção de secreto apresenta-se de forma unilateral. Não se esconde a sensação do vigiar, de estar sendo vigiado (transparência). Esconde-se exclusivamente quem está vigiando e se este
está ou não exercendo sua tarefa (opacidade).
Esta é uma circunstância que se estende à visão pelo “exterior”: o secretismo da vigilância tem um sentido duplo – torna-se opaca para os vigiados internos e para aqueles que delegaram aos vigilantes o poder de vigiar. Assim, ainda que a
sociedade tenha deliberado punir através dos seus instrumentos legais, ela se encontra impedida de “ver” pela opacidade
do sistema, que veda, de forma sistemática, a visibilidade dos
espaços e das circunstâncias.
• Uma visão sobre os espaços prisionais do Estado de São
Paulo e a condição da mulher presa
Tomemos inicialmente como exemplo de análise, duas unidades consideradas como configuração modelo (configuração
denominada P1 pelo sistema penitenciário do Estado de São
Paulo): a Penitenciária Feminina de Campinas e o Centro de
Detenção Provisória de Franco da Rocha.
Portões fortes e maciços fecham as celas, havendo apenas
um espaço vazado para o recebimento de alimentação e roupas de cama. Qualquer movimento ou som diferente é suficiente para que centenas de pares de olhos disputem um lugar
nos pequenos segmentos de vidro embaçado e nas portinholas
que, em princípio, deveriam permanecer fechadas. Muitas, porém, estão danificadas, o que talvez indique os primeiros sinais de deterioração material, enquanto outras são habilmente
abertas por ferramentas construídas pelas presas. No fundo
das celas, pequenas janelas gradeadas completam os espaços
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que ligam os cubículos a outros locais do interior da prisão. As
pequenas aberturas nas maciças portas das celas são antes o
local por onde o guarda olha, do que o oposto. Esse é o espaço
que permite a instauração da microvigilância.
A penitenciária é dividida em três pavilhões pelos chamados “raios”. O raio 1 é o mais próximo da administração e,
comporta celas de menor dimensão. Os raios 2 e 3, com celas
maiores e mais populosas, ficam no fundo da penitenciária,
havendo um longo corredor entre eles e a principal porta de
saída. Cada raio tem um pátio particular, cimentado, o que isola a população de cada pavilhão.
O extenso corredor da penitenciária, do qual saem todos os
caminhos, pode ser visto como a passagem principal. É uma
espécie de adaptação do modelo panóptico em cruz, com duas
transversais horizontais. Neste corredor, todos que fazem seu
trajeto são interrompidos por “gaiolas”,45 nas quais um funcionário comanda o movimento, organizando os que podem
passar, de forma vigiada.
A ideia de limite revela-se fundamental para a compreensão do espaço da vigilância na prisão. Limita-se o espaço de
circulação do preso, para conter e vigiar. Muros e grades distinguem o mundo de cá e o de lá.
É possível perceber que, atualmente, são empregados dispositivos mais eficazes de imposição de limites do que as grossas paredes, ainda que estas permaneçam dando a ideia de um
labirinto até o limite da rua. Grossas paredes são substituídas
por um arranjo de formas plurais de fronteiras que apontam
para a visibilidade: paredes de ferro em celas, em oposição às
45. Pequenos cercados formados de grades até o teto e que dão acesso aos
pátios e limitam o trânsito de pessoas.
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grades, corredores expostos com grades nas passagens, cercas
de arame e torres em volta.

Croqui com a configuração da P1 (Campinas e Franco da Rocha)

Duas formas de segurança foram se aperfeiçoando com o
tempo, assim como as fugas. Uma é a cerca de arame, que,
conforme relatado por um funcionário “é importada e corta a
carne de quem tentar transpô-la”. Outra é a torre que, próxima da
ideia do panoptismo de vigiar sem ser visto, ocupa o espaço
em volta dos pavilhões, tendo no alto, policiais militares e que
é construída em um pequeno descampado porque o mato baixo dificulta a fuga de quem se arrisca.
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Consideremos agora a Penitenciária de Sant’Anna. Segundo observamos, ela se situa na transição entre, por um lado, o
espaço utópico da correção pelo trabalho e a preservação de
uma individualidade (ainda que formatada por um modelo de
conduta) e, por outro, os modelos americanos espacialmente
punidores e reguladores das rotinas cotidianas. A edificação
desta penitenciária46 expressa de modo claro a modelação da
sociedade pela imagem das suas instituições – que, neste caso,
é uma prisão, mas que ocorre também com hospitais e escolas
construídos na mesma época – levando ao extremo o sentido
do confinamento do corpo. O uso de celas que deveriam ser
individuais proporcionava um espaço de isolamento e reflexão, um castigo para a pessoa presa, separada e privada do
convívio e da socialização. Ao mesmo tempo, o modelo oferecia trabalho prestado nas suas oficinas, momento da remição
da condenação, mostrando-se o único caminho possível para
a “salvação”.

46. Projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo e construída entre os anos de
1911 e 1920.
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Imagens da maquete da Penitenciária de Santana (2010).

Croqui da Penitenciária de Santana (2010)
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A essa configuração espacial e funcional associam-se mecanismos operacionais que afetam as unidades penitenciárias:
a ausência de estruturas autônomas de apoio médico devidamente equipadas, a dificuldade de estabelecer parcerias empresariais para a efetivação de programas ocupacionais de
trabalho, a ausência de um planejamento que permita instituir
um programa de alfabetização e de educação continuado. Assim, a ideia de instituição total, configurada por um universo
de valências que garantem um contexto de atendimento amplo aos indivíduos, dilui-se na permanência da dependência
com o exterior, com o qual a prisão continua a negar qualquer
forma de articulação. Desse modo, as carências ficam também
enclausuradas por um sistema que se nega a reconhecer os
seus limites operacionais, permanecendo a ideia segundo a
qual aquilo que é possível fazer se define como aquilo que é bom
para as detentas.
A melhoria de algumas celas mediante a pintura e montagem de novas torneiras foi considerada pelos gestores das
unidades visitadas como um avanço relevante. Nesse sentido,
não se poderá evocar a existência de um planejamento das unidades do sistema penitenciário do Estado de São Paulo. Ficou
evidente que cada unidade encontra-se, também ela, isolada
e entregue à sua própria sorte, especialmente no que diz respeito ao planejamento e manutenção do sistema físico do presídio. Consequentemente, torna-se difícil garantir a aplicação
dos direitos fundamentais.
Estas são expressões recentes de uma história das prisões
no Brasil, decorrentes de circunstâncias particulares do seu
processo histórico, social e político, mas também da influência
de modelos de “sistema prisional” que foram sendo experimentados.
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• Uma visão sobre a mulher presa nas condições dos
espaços prisionais
Um ponto essencial a considerar na análise é que, no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, nenhuma unidade prisional foi concebida para ser ocupada por mulheres.
Assim, todas as instituições que estão sendo utilizadas, neste
momento, para a reclusão de mulheres, foram adaptadas ou
sofreram reformas mínimas na tentativa de ajustar alguns dos
seus espaços ao uso específico das mulheres, notadamente as
instalações sanitárias que, condicionadas pela configuração do
modelo original e pela exiguidade de recursos, não possibilitam um conjunto de ajustamentos necessários e mais amplos.
De um modo geral, o espaço prisional é o espaço para homens. Independentemente de uma reflexão mais abrangente
que permita aferir sua adequabilidade também para os homens, esses espaços mostram-se, na sua essência desajustados
à natureza do corpo feminino e, sobretudo às diversas condições em que esse corpo pode se configurar no seu ciclo de
vida. Assim, não existe espaço para a mulher grávida, nem
para a mulher mãe e, muito menos, para seu filho. Apenas a
Penitenciária Feminina da Capital oferece instalações para as
mulheres cuidarem de seus bebês nascidos na prisão, ainda
que em regime excepcional e transitório. S.L. da Penitenciária
do Butantã dá o seguinte depoimento:
Fui muito mal tratada pela polícia no dia em que fui dar a luz ao bebê;
o hospital era gelado, eles não tiveram nenhum cuidado ao me levar até
o hospital, fui algemada no porta-malas e o carro dirigido em alta velocidade e sem cuidado nenhum. Minha filha nasceu sem ar, e ficou com
problemas no ouvido e no coração. Não pude ver meus familiares e não
pôde entrar roupas no hospital; era inverno, e ficamos sem roupas durante dois dias, com o bebê enrolado em um pedaço de pano; com o frio o
bebê não parava de tossir; algemada (...) as outras mulheres nos trataram
como se fôssemos monstros de outro planeta. Elas (as profissionais da
saúde) diziam que as outras presas iam acabar me ajudando. (...) umas
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mães com tantas roupas e eu sem nenhuma para colocar no meu bebê.
Não existia lugar para amamentação, nem condições para a minha permanência com o bebê. Eu perguntava: e o kit do programa mãe paulistana, quando virá?

Na Penitenciária de Sant’Anna, por exemplo, os espaços
das bacias sanitárias e dos chuveiros não possuem portas que
possam proporcionar o mínimo de privacidade. O projeto de
reforma desta penitenciária (onde antes estava instalada a Penitenciária Estadual masculina) inclui chuveiros quentes e bacias sanitárias. Porém, as divisórias construídas, entre a porta
da cela e as instalações de chuveiro e bacia sanitária, foram
erguidas em meia altura não oferecendo, igualmente, nenhuma privacidade às mulheres, principalmente durante o banho,
já que estão diretamente sob a visão de qualquer pessoa que
passe em frente à porta da cela.

Croqui da cela da Penitenciária de Sant’Anna
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Apesar de não ter sido permitido aos pesquisadores visitar
celas e instalações no interior dos pavilhões (exceto na Penitenciária de Sant’Anna), a percepção sobre as condições gerais
de manutenção predial indica alto grau de deterioração e total
precariedade. Esta percepção é corroborada pela fala das presas sobre a falta de condições de higiene, limpeza, ventilação
e acomodação. O padrão encontrado tanto nas penitenciárias
quanto nas cadeias indica que, nas cadeias, onde estão mantidas provisoriamente as presas, as condições são ainda piores. Instalações elétricas inseguras constituem fonte adicional
de preocupação para as presas e para os funcionários dessas
instituições. Foram registrados episódios de frequentes inundações e excessiva umidade tanto nas celas quanto nas instalações sanitárias.
Aqui em Bariri a hora da tranca é a pior hora. Temos, no pátio, no máximo meia hora de sol, aqui é muito quente, tem muita gente na cela, e as
companheiras tiveram um problema de pele, fungo na vagina e problema
de pulmão por colocar a calça jeans e o moletom sem secar no sol. E não
tinha remédio para tratar o nosso problema, foi a pastoral quem trouxe
uns tubinhos para usarmos e dividirmos (A.R, Cadeia de Bariri).

Existe superpopulação em muitas penitenciárias e cadeias
femininas visitadas. A maior parte da superpopulação ocorre
fora do sistema penitenciário, isto é, em cadeias de delegacias
policiais sob a administração da SSP/SP, onde um elevado número de mulheres encontra-se detida. As presas são afetadas
desproporcionalmente pela escassez de vagas dentro do sistema penitenciário e não foram igualmente beneficiadas pelo
recente programa de construção de penitenciárias empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo: das 49 instituições
prisionais previstas, apenas 8 serão destinadas às mulheres.47
47. In http: // noticias.r7.com / brasil /noticias/sao-paulo-lidera-prisoes-e-governo-preve-pacotao-de-49-presidios-ate-2011. html.
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O CDP de Franco da Rocha é o único destinado às presas
que aguardam julgamento e cuja taxa de ocupação apresenta-se 146,06% acima de sua capacidade nominal. Isto significa
que as mulheres que tiveram ou virão a ter decretadas suas
prisões provisórias permanecerão completamente ignoradas,
já que continuarão sendo enviadas às cadeias públicas.
Os níveis atuais de superpopulação asseguram que muitas
mulheres estão detidas em situação muito distante de atender
aos padrões insertos na LEP e, consequentemente, aos padrões
internacionais. As condições precárias oferecidas nas cadeias
administradas pela polícia em nada diferem das instalações
penitenciárias adaptadas, uma vez que também não proporcionam espaços ou instalações apropriados, por não levarem
em conta as necessidades inerentes ao gênero48.
As presas são alojadas numa mistura de celas individuais e
comunitárias, normalmente providas com beliches e triliches
de concreto projetados para acomodar duas ou três mulheres.
Isto demonstra que a taxa de ocupação é proporcionalmente
maior nas instituições prisionais destinadas às mulheres que
nas masculinas, tanto que o número de detentas nas celas das
penitenciárias como nas celas das cadeias ultrapassam, em
muito, a capacidade oficial, em flagrante superpopulação. As
mulheres sem cama usam o chão das celas para dormir, não
sendo raro ter que dormir no chão dos pátios, expostas ao frio
e à chuva.

48. O governo de São Paulo inaugurou em 11 de abril de 2010, em Tremembé,
a unidade de regime fechado da Penitenciária Feminina 2. O local, com capacidade para abrigar até 600 detentas tem uma área de pouco mais de 18.800
m² e é o primeiro do tipo, construído em São Paulo, especificamente para
atendimento de presas.

88

O SISTEMA PRISIONAL FEMININO E A QUESTÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Sempre fui “atentada”, desde quando estava na FEBEM, com 10 anos,
pus fogo nos colchões e dormi por três meses no chão duro. Agora, na
cadeia e grávida, o chão continua duro e a cadeia fria (J., Penitenciária
de Sant’Anna).

Na Penitenciária Feminina da Capital (PFC), por exemplo,
as mulheres informaram que celas individuais de 7 m2, construídas originalmente para uma pessoa, em alguns pavilhões,
são compartilhadas por duas e até três presas, com até duas
mulheres dormindo no chão. No CDP de Franco da Rocha, as
mulheres relataram que, em alguns pavilhões, as celas comunitárias projetadas para 12 pessoas, acomodam até 17 presas.
Nessas condições torna-se inexequível suprir as exigências de
regime especial para as diversas presas provisórias ali detidas.
Aqui em Dois Córregos tem seis companheiras com cadeia vencida, e
na cela seis tem vinte e duas e mais uma que toma Gardenal (remédio
controlado), é epilética, e sou eu quem cuido dela (R.C, Cadeia de Dois
Córregos).

A falta de condições para o processo de socialização e de
interação com os outros indivíduos é um constrangimento
funcional que se acha agravado pela precariedade geral das
instalações e pela a falta de espaços conceitualmente ajustados
à condição de mulher.
Sinto solidão, desespero. Não tem ninguém com quem conversar, pois
todas estão sofrendo aqui. A cela é muito fria e úmida, isso faz mal. Não
pode ter muitas roupas aqui, quando chove a roupa não seca e não tem
outra para por no lugar. O cobertor é daquele bem fininho, a gente olha
de um lado e enxerga o outro (E., Penitenciária de Sant’Anna).

• A construção das prisões e as políticas públicas
Quando se fala em políticas públicas deve-se considerar,
prioritariamente, as estruturas de poder e de dominação pre-
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sentes no tecido social das quais derivam. Com efeito, as políticas públicas têm como pressuposto que projetos de implementação, reformulação ou desativação se desenvolvem, sempre
e tão somente, de acordo com as diferentes formas, funções e
opções ideológicas assumidas pelos representantes do poder
Estatal em todas as instâncias e nos diferentes tempos históricos. Com relação à proposição de políticas públicas voltadas à
execução penal não tem sido diferente.
Há que se considerar a lenta evolução jurídica brasileira no
que diz respeito à necessária e inadiável modernização do Código Penal e do Código Processual Penal, que datam de 1940 e
sofreram, ao longo de mais de 70 anos, incontáveis alterações.
Esta situação dá respaldo à política econômica neoliberal adotada pelo Brasil, justificando a impossibilidade de pôr em prática políticas públicas criminais e penitenciárias eficientes que,
aos olhos dos investidores externos e dos grupos econômicos
internacionais, seriam por demais onerosas. A sociedade entoa
o mesmo discurso quando se insurge contra a construção de
presídios diante da falta de escolas e de hospitais para atender
à demanda e, desta forma, os reclusos são excluídos do sistema e sempre olvidados pelas políticas públicas.
Na lúcida visão de Sousa Santos (2004:83), a economia passa, então, a ser a detentora das linhas políticas e institucionais
do país, sendo que, de um lado a CF destaca as garantias fundamentais e os direitos individuais e sociais, ao passo que, de
outro, as regras econômicas limitam o Estado a não praticar
políticas públicas que garantam a eficácia desses direitos retratados na Constituição e na legislação cogente.
Deste modo, ante a ausência de políticas consistentes e
investimentos no sistema penitenciário brasileiro, as velhas,
insalubres e superlotadas instalações penitenciárias, não atin-
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gem o desiderato último da pena que é a ressocialização do
indivíduo que, na maioria das vezes, sequer era socializado e
sempre fora excluído socialmente pelo poder público. Segundo César Barros Leal (2001:40) não se pode ensinar no cativeiro
a viver em liberdade, descabendo cogitar-se de ressocializar
quem de regra nem sequer foi antes socializado.
É preciso lembrar que o indivíduo privado temporariamente de sua liberdade não se encontra privado do direito ao respeito a sua dignidade enquanto pessoa humana.
Fui presa quando estava no terceiro dia após o parto, ainda tinha pontos
na vagina, e a polícia me levou, não conseguia nem andar. Minha mãe,
para não perder a guarda da criança, levava minha filha para amamentar
quatro vezes ao dia até o sexto mês de vida. Para isso, ela perdeu o emprego. (A.P.A, Cadeia Pública de Bariri)

Percebe-se que, desde o modelo panóptico, não se modificou muito os princípios que regem a arquitetura prisional, que
continua com aquela conotação corretiva e disciplinar, sendo
que até a subjetividade utilitária resultante do trabalho foi
abandonada ante a ausência de oferta de ocupação em muitos
estabelecimentos prisionais.
Vivemos atualmente uma contradição de princípios e de
conceitos na concepção da arquitetura prisional: prova disto é
o resgate do isolamento pelo Regime Disciplinar Diferenciado
(RDD), através da solidão e do silencio, ao mesmo tempo em
que se reconhece, mesmo nos meios institucionais, a necessidade de configurar espaços que propiciem a efetiva realização
dos preceitos legais e constitucionais de garantia dos direitos
fundamentais. Por outro lado, faltam políticas públicas adequadas; os regimes políticos demonstram grande dificuldade
e pouca vontade política para implantá-las, evidenciando forte
menosprezo com a questão prisional.
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É possível que a reforma penitenciária nacional deva iniciar-se pela arquitetura das prisões, conforme assinala Mirabete (2000:248):
Já se tem afirmado que uma autêntica reforma penitenciária deve
começar pela arquitetura das prisões. Entretanto, nos dias de
hoje, no recinto das prisões, respira-se um ar de constrangimento,
repressão e verdadeiro terror, agravado pela arquitetura dos velhos presídios em que há confinamento de vários presos em celas
pequenas, úmidas, de tetos elevados e escassas luminosidade e
ventilação [...].

Porém, se é possível que uma reforma deve começar pela arquitetura das prisões, a construção das instituições prisionais
brasileiras deve ser precedida pela construção de uma nova
concepção social e cultural sobre a gênese da criminalidade e a
compreensão sobre a forma de tratar homens e mulheres que,
porventura, tenham delinquido.

5. ENTRE VIDAS E NARRATIVAS
Quando se trata de qualquer instituição prisional, já está no
imaginário social o medo, o castigo, a ameaça, a ideia de que
por trás dos muros há bandidos e bandidas irrecuperáveis. De
modo geral, a mentalidade social em relação aos presídios e
casas de detenção é sempre de distância e gradativa invisibilidade, especialmente quando se trata da condição humana das
mulheres presas.
A insuficiência de políticas públicas e o descumprimento da LEP instituem a exclusão e fragilizam ou inviabilizam
qualquer tipo de estudo social, no sentido de produzir políticas “regeneralizadoras” ou “ressocializadoras”. Mesmo diante
deste quadro, os resultados da pesquisa realizada motivam estudiosos da matéria e políticos comprometidos com as vias reformadoras do sistema prisional brasileiro na direção de uma
política de humanidade.
• Presa e parda: a negação da identidade
“Só o pai do meu bebê é moreno...
Assim, uma pessoa escura,
ele é bem moreno, moreno.
Não negro, mas moreno”
(E. da Penitenciária Feminina Sant‘Anna).

Ao estudar a história do sistema prisional brasileiro, é surpreendente constatar que a presença do negro se dê de longa data, com mutações de acordo com os códigos de leis que
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vigoravam em diferentes épocas. No volumoso e minucioso
livro V das Ordenações Filipinas,49 acerca do “sistema punitivo
mercantil” (1500 a 1822), encontravam-se as disposições relativas aos crimes e às formas de sua punição, que não previam a
pena de prisão isoladamente. Instituições prisionais da época
eram, geralmente, desprovidas de um sentido ou uma finalidade ressocializadora; eram mais um recurso coercitivo para
o cumprimento de outras penas. No mesmo livro V, o racismo
tornou-se expressivo a partir da introdução da “igualdade de
direitos” no período pós-escravidão. Anteriormente, no sistema escravista, as práticas punitivas e de controle com base na
raça eram evidentes. A distribuição de penas acontecia segundo a condição social do transgressor. O sistema penal vigente
era, então, um dos principais instrumentos para instaurar e
manter as assimetrias raciais no país.
Com efeito, no sistema imperial-escravista, o país se debatia
pois era impossível camuflar o paradoxo da convivência entre
liberalismo e escravidão; no entanto, as relações se mantinham
racialmente delimitadas. No século XIX, novas influências sobre formas de punição foram introduzidas no Brasil, sob o impulso das ideias iluministas. A prisão – importante atividade
do mundo moderno – passa a ser o principal meio de punição,
porém agora, envolta na nova tarefa de requalificação dos criminosos. O Código de 1830 é peça fundamental para a criminalização da população negra, escravizada ou não, que tem
seu direito de ir e vir controlado por normas cada vez mais
rígidas. Dentre as restrições a esse contingente, há a proibição
49. Legislação reformulada durante séculos e em vigor em Portugal desde
1603. As Ordenações Filipinas, ou Código Filipino, são assim denominadas
por terem sido promulgadas por Felipe I, rei de Portugal e Espanha (Gusmão,
1914, apud Salla, p. 33).
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da prática de cultos de origem africana e outras manifestações
culturais próprias.
A arquitetura punitiva do primeiro período republicano
visava, fundamentalmente, à incorporação da massa urbana
e dos episódios do escravismo no campo ao projeto de desenvolvimento industrial e produtivo. Surgem as primeiras experiências em manicômios e prisões e também um conjunto
de informações detalhadas sobre os loucos e os criminosos a
partir do próprio interior destas instituições. O sistema penal
forjado na República não quebra o empreendimento de controle social, trazendo o racismo como principal fundamento
(Biazeto, 2010).
A recente penalidade neoliberal é mais sedutora e mais desastrosa quando aplicada em países ao mesmo tempo atingidos por fortes desigualdades de condições e de oportunidades
de vida. O racismo é o responsável por um projeto de exclusão
social que instrumentaliza o sistema punitivo em estreita relação de complementaridade com o mercado de trabalho.
O sistema prisional atual, apesar de se diferenciar do encarceramento no Brasil Colônia, ainda reúne maior número de negros
e seus descendentes por detrás das grades. Aliás, assim como
muitos afro-descendentes desconhecem e desqualificam suas
origens, o sistema prisional reproduz o mesmo comportamento.
Estes aspectos de nossa história permitem melhor compreender que os estereótipos a respeito da mulher criminosa
contemporânea, bem como algumas das características deste
universo prisional, tenham sido construídos simultaneamente
à trajetória da construção do Brasil.
A mulher negra representa 48,5% da população feminina
– mesmo com aumento da proporção de negros na popula-
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ção brasileira nos últimos 15 anos –, enquanto a mulher branca
chega a 50,6%, de acordo com a pesquisa de 2008 do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), intitulada Retrato das
Desigualdades de Gênero e Raça.
O Sistema de Informações Penitenciárias (InfoPen), referente a junho de 2010, indica que há 29.707 mulheres50 nas penitenciárias brasileiras. Destas, 3.916 são consideradas negras,51
11.085 pardas, 9.059 brancas, 146 amarelas, 42 indígenas e 306
são “outras”, que não correspondem a nenhuma cor de pele/
etnia mencionada.
No Estado de São Paulo, negras ou pardas correspondem
a 30% da população feminina do sistema penitenciário. Das
11.989 mulheres presas em penitenciárias do Estado, a maioria tem entre 18 e 24 anos, ensino fundamental incompleto, foi
presa por tráfico de entorpecentes e vem de municípios do interior. Esse é o retrato da mulher presa em São Paulo, a que os
meios de comunicação dão pouca visibilidade.
Os Relatórios Estatístico-Analíticos do sistema prisional de
São Paulo, atualizados a cada semestre pelo InfoPen, mostram
os significativos números de mulheres consideradas pardas
nas penitenciárias.
Na amostra desta pesquisa, a presença das mulheres negra
e parda (com suas outras denominações populares, como mo50. Há, contudo, uma divergência entre o número total de mulheres no sistema penitenciário, equivalente a 29.707, e o encontrado na soma das mulheres
divididas por cor de pele/etnia, que é de 24.554.
51. No indicador “Quantidade de presas por cor de pele/etnia”, utilizado pelo
InfoPen, são usados os termos negra e parda ao invés de preta e parda, como
propõe o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Interpretou-se,
portanto, que negra foi equivocadamente entendida como sinônimo de preta. Desta forma, compreende-se que há nas penitenciárias brasileiras 15.001
mulheres negras.
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rena clara, moreninha, morena jambo, etc.) também aparece
como maioria.
Muitas tratam com dificuldade as origens afro-brasileiras
e, por vezes, deixam de assumir a própria etnia e a de seus familiares. Consideram-se, erroneamente, negras somente as de
cor de pele escura, as chamadas “mais tintadas”.
A minha cor é... A minha família é tudo nego aço, aquele cabelo vermelho de fogo, tudo cheio de pintinha, é minha família. Eu sou branquela
mesmo. A mistura é de pernambucano com mineiro. Meu pai é pernambucano e minha mãe é mineira. Meu pai é branco, minha mãe é mais
escurinha. Eu tenho uma irmã que é preta, irmã mais velha, ela é bem
preta. (J., 33 anos, presa na Penitenciária Feminina de Sant’Anna).

Pela descrição, a “branquela” é miscigenada, clara, mas
com ancestralidade negra. Este é o “branco” brasileiro, que segundo Santos (2003:46), “toma em conta apenas alguns aspectos
físicos e mesmo assim muito superficialmente (...) bem diferente do
branco europeu e que não se confunde com nenhum outro branco do
mundo”.
T., 29 anos, presa também na Penitenciária Feminina de
Sant’Anna, diz:
“sou branca, agora tá pálida, né? [risos, se referindo à cor adquirida
após ter sido presa]. Não tem ninguém negro na família. Minha mãe
é morena, morena clara.”.

P., não reconhece a origem negra de seu filho, cujos traços
são de uma pessoa branca:
“Sou morena, meu avô, pai da minha mãe e meu tio são negros. Minha
avó é morena clara, minha mãe é morena também. Meu filho é branco, bem branquinho”(P., 27, presa na Penitenciária Feminina de
Sant’Anna).
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O registro de nascimento parece ser uma ferramenta duvidosa para a população negra. Quando não há clareza do que é
ser negro, não basta ter no registro a definição “parda”.
No meu registro está que sou parda. Minha mãe é bem mais morena
do que eu e ela tem o cabelo bom, meu pai é branco dos olhos azuis, é
uma mistura, né?! (S., 39 anos, presa na Penitenciária Feminina de
Sant’Anna).

Na discussão étnica, aparenta ser mais educado chamar
um negro ou negro-descendente de moreno. Eis o que narra
outra mulher, 32 anos, da mesma Penitenciária Feminina de
Sant’Anna:
“Me declaro branca. Só o pai do meu bebê é moreno... Assim, uma pessoa
escura, ele é bem moreno, moreno. Não negro, mas moreno. Morenão
bonito, inteligente, me ajuda bastante. Tem briga, mas ele é especial na
minha vida”.

Conforme Santos (2003), “o fundamental é que as pessoas não
neguem sua condição étnica e busquem se valorizar, cientes de sua riqueza. (...) Ao que parece, boa parte dos brasileiros não gosta de ser o
que é”. Reconhece-se, nesse contexto, o que Goﬀman (1988:14)
chama de estigmas tribais de raça, nação ou religião,
que podem ser transmitidos através de linhagem e contaminar por igual
todos os membros de uma família. (...) Um indivíduo que poderia ter
sido facilmente recebido na relação social quotidiana possui um traço que
pode-se impor à atenção e afastar aquele que ele encontra, destruindo a
possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma característica diferente da que havíamos previsto.

Pode-se dizer da mulher parda, que ela “sofre tabus, imperativos, normas (que se inscrevem no cérebro pela estabilização seletiva de sinapses), e tem em si fixados automatismos sociais” (Morin,
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1999:18). Segundo este autor, há inscrições da cultura no indivíduo, a que denomina imprinting, que
marca os indivíduos no seu modo de conhecer e de se comportar desde a
infância, aprofundando-se com a educação familiar e depois escolar. (...)
Implanta as crenças, ideias e doutrinas, que dispõem da força imperativa
da verdade ou da evidência. Ele enraíza no interior dos espíritos seus
paradigmas, princípios que comandam os esquemas e os modelos explicativos, a utilização da lógica, as teorias, pensamentos, discursos.

P., egressa do sistema prisional e de pele escura, tem em
seu registro a cor parda, mas considera-se morena. Tem dificuldade de assumir seu próprio racismo, vivenciado desde
a infância e que, apesar de negado na vida adulta, reconhece
que pode dele ainda ser vítima:
Na verdade, em relação a isso, eu não tive esse tipo de preconceito [racismo], assim, enquanto adulta, só mesmo quando criança. O povo falava
‘sua neguinha, sua macaca’, mas depois, na adolescência e agora, como
mulher, nunca passei ainda por esse preconceito.

Para Santos (2003), a importância da construção da identidade do negro brasileiro se faz no tempo e se transforma durante a vida. É no contexto de relação do sujeito com o mundo,
que são tecidas as referências essenciais para o próprio reconhecimento de si como pessoa. Reconhecer-se como negro (a),
identificar-se como tal, pode ser um artefato na construção do
indivíduo para a sua caminhada pela vida, para ter autoconfiança, orgulho de si mesmo, segurança quanto sua imagem,
facilidade de expressão, dentre outros aspectos.
Alcançar este patamar no sistema prisional é duplo desafio
de romper parte das correntes da escravidão da mulher negra
e de convivência com o delito. É a auto-afirmação do sujeito, “o
ato pelo qual ele toma posse de suas possessões, o ato de apropriação
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de seu destino. (...) O sujeito encontra-se no centro da autonomia
humana: nele está a consciência, a refletividade, a existencialidade”
(Morin, 1999: 25).
É na direção desta auto-afirmação do sujeito que orientou-se a pesquisa com as mulheres presas, protagonistas de muitas histórias. De suas narrativas selecionamos alguns fragmentos, reunidos nas descrições que se seguem.
• Brincadeira de criança
O chafariz da Praça da Sé foi a alegria de J. que, aos nove
anos fugiu de casa para morar na rua. Naquelas águas, nadava
e se divertia com as outras crianças moradoras de rua como
ela. Gostava de viver na região central paulistana, principalmente pela facilidade do uso de cola, frequentemente notável
a qualquer hora, para qualquer cidadão que por ali transitasse.
Apesar de apreciar a vida que levava, J. conta que o medo
do estupro e abuso sexual assustava as crianças. “Os meninos
ficavam acordados de dia pra olhar nós, de noite a gente ficava acordada pra olhar eles.”
Dos episódios que viveu na infância, enquanto morava na
Praça da Sé, a morte de uma amiga foi estarrecedora. “Esquartejaram ela e colocaram as partes do corpo onde a gente ficava na rua”.
Aos 10 anos foi para a Febem, onde passou a juventude, segundo ela. “Aos 18 já estava na cadeia.” Foi presa pela oitava vez, por
roubo, sendo que as outras vezes também envolviam roubo e
tráfico de entorpecentes. Fez uso de “crack, farinha e maconha”,
mas, atualmente, não é mais usuária de drogas. “Cheguei na droga [além da cola] por causa do meu ex-marido. Com 14 anos tive uma
dor de dente e ele me deu droga para experimentar e gostei. Nunca me
prostituí pra usar droga, mas vendi droga pra usar.”
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Tem sete filhos que não sabem de sua prisão, e ela que não
quer conhecer em visita. Está grávida novamente. “Eles pensam
que eu estou viajando”, diz. A vontade de trabalhar na penitenciária é para ajudar o marido, camelô, com quem está casada
há três anos e que a visita com assiduidade. Afirma que “estava
trabalhando na produção de copos e pratos, mas grávida, está difícil”
e chora ao dizer que foi dispensada do trabalho por este motivo. Não possui documentos, pois, conforme afirma, na última vez em que foi presa “o policial rasgou tudo”. Estudou até o
quinto ano do ensino fundamental, afirma saber ler e escrever
pouco e conta que “ia passando sem saber nada... Não consigo estudar, não tenho paciência”.
Nascida em São Paulo, de mãe pernambucana e pai mineiro, os pais alcoólatras, segundo afirma, nunca lhe deram cuidados. Esta história começou há 33 anos, quando, da mãe alcoolizada, nasceu J. dentro de um ônibus, na Avenida Paulista.
• Piano da esperança
O som do piano – há décadas sem ser dedilhado – ecoa
no salão nobre da maior instituição prisional de mulheres
da América do Sul, a Penitenciária Feminina de Sant’ Anna.
Sentada ao instrumento, com o uniforme de presa, camiseta
branca e calça amarela, M.P., 27 anos, encanta pesquisadores e
funcionários da PFS com a leveza da música.
A pianista, presa pela primeira vez, foi descoberta num
atendimento feito por uma estagiária de Serviço Social, que
mobilizou os demais colegas de trabalho para viabilizar o
acesso de M.P. ao piano. E isso é o que faz com que mantenha
a esperança: “A prisão foi a destruição da minha vida. O piano é o
que está me fortalecendo”.
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Desde os cinco anos, sem saber ler ou escrever, compreendia os desenhos das notas musicais. Foi incentivada pelos
avós, por quem foi criada, e pela igreja por eles frequentada,
a estudar piano. M.P. tem cinco irmãos, considera-se morena,
nasceu e reside em São Paulo. É fruto de um rápido relacionamento amoroso da mãe, que segundo ela, não tem juízo, mas
sobre a qual afirma: “sempre a respeitei”.
Começou a usar droga aos 14 anos (maconha, cocaína e crack) e este foi, desde então, seu maior problema. “Eu sou o tipo
de pessoa que não usa a droga, a droga me usa”, admite. Ficou oito
anos sem uso, mas, em 2007 recaiu. Seria internada um dia
antes de ser presa, mas seguiu para a biqueira para o consumo
de entorpecente, onde foi presa por tráfico.
O filho, também talentoso para a música, aos sete anos é
violinista. A guarda da criança está com a avó organista, a
mesma que a criou e que a visita, juntamente com a mãe.
• Trabalho e autonomia
E., mineira, não suportou a possibilidade de outra pessoa
criar as filhas gêmeas ainda bebês e fugiu na primeira vez em
que foi presa por tráfico de entorpecentes, na cidade onde foi
criada, Campos do Jordão (SP). Teve quatro filhos, um menino
de 14 anos e trigêmeas (nascidas enquanto estava presa), das
quais uma faleceu.
Foi trabalhar em São Paulo trabalhar para alugar um local
para morar com as filhas. Enquanto a irmã cuidou das meninas, E. economizou o dinheiro necessário. “Lavava roupa, fazia
faxina, mas se quisessem me registrar, eu ia embora, trocava de trabalho. Precisava trabalhar escondida”, conta ela, que vivia como
fugitiva.
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Por oito anos ficou foragida e o intuito era permanecer assim
até que as filhas tivessem certa autonomia, por volta de seus
15 anos. O trabalho é para E. uma maneira de conquistar seus
bens e a própria liberdade. “O que me ajuda aqui é o trabalho. Não
consigo agradar a todos, produzir o quanto eles [a empresa] querem,
mas eu preciso disso, estou construindo minha casa com o salário que
recebo. Vou morar num lugar onde ninguém me conhece. Quando as
meninas precisam de alguma coisa eu posso mandar um dinheirinho.”
Questionada sobre o lazer na penitenciária, responde: “Tem
lazer, mas eu preciso ficar no meu trabalho, meus crochês, meu tricô, que vendo e minha família põe um dinheirinho lá pra mim”. De
acordo com ela, conseguiu a permissão para realizar estas atividades manuais graças a uma carta que mandou a uma das
diretoras da penitenciária, solicitando a autorização.
Como egressa, E. não esmorece na esperança. “Se não arranjar trabalho em um lugar, porque fui presa, vou procurar em outro.”
Aos 35 anos, grávida de quatro meses, diz estar “livre das drogas” que consumiu; estudou até o oitavo ano do ensino fundamental. Tem o apoio do companheiro, de quem recebe visita
e jumbo e que sempre soube que a companheira era foragida.
“Mudaria aqui a questão da visita e de saúde. Aqui é lugar frio, gelado, de sofrimento e solidão. Para ser atendido por alguém, precisa
mandar muita carta.”
Antes de entregar-se à polícia há poucos meses, em uma
blitz policial, pela qual passava de carro com o companheiro e
o irmão, vivia como diarista. Apesar de considerar-se católica,
na penitenciária frequenta a igreja que tiver o louvor mais bonito, aquele que chame mais sua atenção. A perspectiva profissional é uma de suas maiores ambições: “Quero fazer um curso
de enfermagem”.
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• No país do futebol, falta pimenta na comida
A presença de estrangeiras no sistema prisional feminino
do Estado de São Paulo, tanto na capital quanto no interior,
representa outro universo feminino que demanda mais atenção da área dos direitos humanos. A mulher presa grávida e
os destinos, por vezes incertos, de seus filhos, dependem das
relações internacionais entre o Estado brasileiro e os demais
países, estabelecidos através de acordos bilaterais e políticas
de relações internacionais. Além disso, há que se ressaltar a
relevância da preparação das equipes nos atendimentos à mulher estrangeira e mãe, como, por exemplo, a compreensão de
outros idiomas.
Aos 22 anos, I., estudante do sétimo semestre de Administração de Empresas, mexicana, nascida no Distrito Federal,
desembarcou em São Paulo em dezembro de 2009. Chegou
grávida do ex-namorado, também mexicano, com quem não
tinha mais contato e não sabia da gestação. O Brasil seria somente uma parada da rota que prosseguiria até a Europa, se
não fosse descoberta pela polícia federal com cocaína enrolada
nas pernas e na região do estômago.
Cumpre pena de cinco anos e dois meses por tráfico internacional de drogas. Foi presa em São Paulo, após ter passado
pela Bolívia – onde ficou 15 dias – e pelo Rio Grande do Sul.
Neste percurso, foi esperada pelo que chamou de “máfia boliviana” em diversos aeroportos. Foi convidada por uma amiga
para um “trabalho”, no entanto não sabia que estava cometendo um delito.
“Quando cheguei ao Brasil não entendia nada de português. A polícia
federal me perguntou sobre meu presidente, coisas sobre meu país, acharam que eu era boliviana”.
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Filha única, morava com a mãe e comunicavam-se através
de e-mail, trabalho executado pelo Instituto Terra, Trabalho
e Cidadania – ITTC, que os imprime e reenvia-os com as respostas das mulheres estrangeiras que estão presas. Mantinha
aparente carinho e respeito pela mãe:
“Nunca bebi nem usei drogas. Minha mãe sempre confiou em mim, por
isso nunca gostei de chegar alcoolizada em casa. Gosto de fazer exercícios, andar de bicicleta”.

Antes de ser presa, trabalhava três vezes por semana como
secretária de médico, recebia 300 pesos mensais e estava satisfeita com o salário. Com o dinheiro que ganharia com o tráfico
(mil dólares), metade seria para pagar o diploma da graduação, outra parte daria para a mãe. No entanto, afirmava não
necessitar do dinheiro antes de ser presa. Estudava em universidade privada, pois, segundo ela, “a pública tem muita demanda”. Da infância, a mãe, os amigos e a escola são as lembranças
presentes. “Sempre gostei de estudar”, acrescenta.
Descobriu na Penitenciária Feminina da Capital que estava
grávida. Pretende ficar um mês com o bebê para amamentá-lo
e depois entrega-lo à mãe, que deverá vir buscá-lo. As principais dificuldades apontadas por ela são o idioma, a cultura e
a comida.
“Falta pimenta na comida”, brinca. “Onde moro [cela] a linguagem
não é o problema, porque todas falam espanhol. O problema é a cultura,
a diferença, a higiene principalmente, das africanas.”

Trabalha dentro da penitenciaria, das 8h15/8h30 até 16h30.
Com as brasileiras, disse ter aprendido a solidariedade e o
idioma. “É complicado para as estrangeiras, não somos deste país,
não tem ninguém pra trazer coisas pequenas que precisamos, como
um chinelo”, desabafa.
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Emocionada, I. expõe planos:
“Espero o melhor pro meu filho, que tenha um caminho, quero voltar
a trabalhar, à universidade, que vai depender da situação econômica e
voltar ao México, pois não conheço o Brasil, não tenho amizades aqui.
O Brasil sempre me agradou, inclusive o futebol”.

• Compras com o cartão da vítima
L., 31 anos, não resistiu ao ver em suas mãos o cartão de crédito da vítima sequestrada por seu namorado, foi às compras.
“Meu erro foi pegar o cartão e ter ido ao shopping. Me deram choque,
me bateram muito pra saber o cativeiro, mas eu não sabia. Sabia é
que tava fazendo coisa errada de usar o cartão da vítima. Por ele [o
sequestrador] ser pai da minha filha, vim presa junto”.

Presa e grávida, afirma que na maternidade sofreu preconceito de outras mulheres por estar presa.
“A gente ia dar vacina nos bebês, todas se afastaram e cochicharam, olhando pra mim e para minha filha. Eu estava descalça e ela, enrolada num
pano, porque não deixaram minha advogada levar roupinhas para ela.”

Ficou apenas três dias com a criança nascida com problemas no coração, segundo L., que foi entregue para a família.
“Minha filha ficou com a minha mãe, foi pra minha cunhada e depois pro
meu irmão, que queria a guarda dela. Eu não dei e ela voltou pra minha
mãe”, diz.

L. tem três filhos que, segundo ela, são revoltados. A filha
caçula, hoje com sete anos, acredita que a mãe mora no trabalho. “Ela fala que meu patrão é muito chato, que não quer me liberar
para ir embora.”
“Eu vim presa quando a morte do meu marido era recente. Eu sinto que
eles são revoltados, cabulam aula. O pai dos mais velhos foi assassinado
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com dois tiros, era envolvido com o tráfico. O pai da minha filha mais
nova [com quem foi presa] come na rua”, relata.

A crítica para quem está há oito anos presa parece contundente: “Falam que o sistema prisional vai reeducar, mas não reeduca, não. A família é nossa estrutura, se não tem...”. Apesar de
não acreditar na “reeducação” advinda do sistema prisional, L.
acredita que a prisão, entretanto, faz pensar.
“Quando vim presa estava muito rebelde, acho que é pela morte do meu
marido. Gritava por ele, parecia que ele não tinha morrido. Aqui mudei a
forma de pensar, foi um aprendizado. Minha família viu que eu mudei.”

L. estudou até o oitavo ano do ensino fundamental, considera-se “morena clara” e diz que a família da mãe é de negros.
Foi criada na igreja Brasil para Cristo, porém hoje, presa, frequenta a igreja Assembleia de Deus.
• Uma nissei atrás das grades
Nascida em São Paulo, G., 30 anos, tem um perfil diferente
da maioria das mulheres que se encontra presa, afinal concluiu
o ensino médio, é filha de mãe brasileira e pai japonês, uma
etnia incomum no sistema prisional.
“Ele saiu do Japão para trabalhar aqui. A família se fez em Suzano. Minha mãe é de Minas, ela tem uma mercearia”.

G. teve um irmão “que a polícia matou” e uma irmã que também encontra-se presa. Usou drogas para chamar a atenção do
primeiro marido, soropositivo, com quem ficou casada nove
anos, também usuário de drogas, que segundo ela,
“nem ligava”. “Ele é do crime, mexe com tráfico; conheci ele tinha 19
anos e já sabia que ele era doente. Quando ele soube que era soropositivo,
se entregou pras drogas, começou a usar pedra”.
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Grávida do primeiro filho, está presa há cinco meses, pela
segunda vez por roubo. Considera-se branca, o marido é negro
e conclui que “meu filho vai ser mestiço”. Foi sentenciada, segundo ela, a cinco anos e quatro meses em regime semi-aberto.
Agiu da mesma forma com o atual parceiro, 21 anos, preso por
tráfico de entorpecentes, isto é, usou drogas após uma briga,
apenas para que ele soubesse.
“Estou com ele há dois anos, ele ainda não foi julgado, está preso há dois
meses, foi pego com 14 ecstases... quando descobri que estava grávida
parei de usar LSD, ecstase e cocaína, mas quando soube de umas... dele,
usei de novo”.

Afirma que ficou três anos sem droga devido a um desvio
do intestino. “Pesava 115 kg, cheguei a 85 kg”.
Na penitenciária em que está, trabalha para uma fábrica de
peças de tomada; no entanto, ainda não explicitou para a empresa que está grávida.
“É bom trabalhar, porque ocupa a minha mente. Gravidez não é doença,
mas se souberem, me mandam embora. Ganho um salário”.

Acredita em Deus, apesar de não frequentar os cultos evangélicos presentes na instituição.
“Só fui num culto pra comer bolo e no outro que falaram de aborto. Não
frequento, mas acredito em Deus, peço a ele pra abrir meus caminhos.”

Quanto à consciência do delito praticado, G. conta:
“eu me iludia com o mundo do crime, não sou santa, fiz coisa errada
sim, mas eu não tinha filho. Minha irmã passou mais tempo na cadeia
do que com as filhas dela. Eu quero ser diferente, quero criar meu filho.
Quando eu tiver de me separar dele, quem cuida é minha mãe ou minha
sogra. Minha mãe me mataria se fosse minha sogra, porque minha mãe
não gosta do meu marido”.
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Já esteve presa na Penitenciária Feminina de Sant’Anna e
diz que as vantagens de lá são referentes às celas, onde há visitas, apenas duas presas, e banheiro. Questionada sobre estar
presa no Butantã afirma que o local “está falindo”. “Aqui são dois
chuveiros para 19 quartos, com seis ou oito pessoas em cada, tem um
tanque e uma pia para todas”, relata.
• O cheiro da macumba
I., 31 anos, é natural da África do Sul, está presa por tráfico
internacional de entorpecentes, sentenciada, conforme relata, a quatro anos e dez meses de prisão. “Vim buscar droga no
Brasil. Peguei droga aqui, levei pro Rio, voltei pra cá, fui presa no
aeroporto”. Está no Butantã há um ano e esteve dois anos na
Penitenciária Feminina da Capital.
As cidadãs presas africanas trazem uma experiência cósmica de Deus ligada aos alimentos, às cores e são todas carregados de “axé”, segundo elas, uma energia divina que também
está nas coisas. Devido ao predomínio das igrejas evangélicas,
a cultura prisional – introjetada nestas mulheres – ignora as diferenças e diversidades presentes nas manifestações religiosas
e rituais de origem africana.
“Desde que entrei aqui sou crente, dobrei meu joelho para Deus, mudei
minha vida, trabalho para Jesus. Minha família toda morreu por causa de
macumba, sou ex-macumbeira. Ainda sinto o cheiro da macumba no meu
corpo. Peço para Deus tocar as pessoas, para aprenderem alguma coisa
aqui, mudar a vida pra melhor. Eu não tenho poder, mas Deus tem”.

I. disse nunca ter trabalhado, fez fotos para ser modelo e
cursou o primeiro ano universitário de Ciências Contábeis.
Diz que a vida é boa na África quando se vai à escola. Dentro
da penitenciária fez curso de operadora de telemarketing.
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Cada uma destas histórias e a reunião delas permitem expor a fragilidade das estruturas prisionais diante da vida e dos
motivos que conduzem as mulheres a disporem da liberdade
em um caminho imponderável de riscos.

6. DROGAS E GESTAÇÃO:
UMA MISTURA PERIGOSA
• Descrição e comentários
A pesquisa revelou que 85% das mulheres grávidas são fumantes, aproximadamente 90% faziam uso do álcool quando
estavam em liberdade e quase 65% usavam drogas ilícitas.
As drogas mais usadas pelas entrevistadas são: o álcool, o
tabaco, a maconha, a cocaína, os inalantes e os remédios. As
presas, em sua maioria, são dependentes de múltiplas drogas.
Apesar das diversas explicações teóricas para as causas da
dependência do álcool, da nicotina e de outras drogas, há um
conceito unânime: a dependência química expressa uma relação alterada entre o indivíduo e a realidade, o contexto e a
sociedade. Segundo Edwards & Lader (1994:266) não há forma útil nem tão pouco fácil para simplificar a questão, pois a
sociedade deve enfrentar o fato da dependência química em
si mesmo, com seus muitos e variados determinantes nos domínios biológico, psicológico e sócio-cultural. Estas variáveis
interagem de forma complexa, principalmente quando se trata
de mulheres mães e/ou gestantes presas.
Agora que estou presa, parece até que me encontro numa clínica de recuperação. Isto porque das outras vezes que estive em uma clínica eu fugia
para usar drogas e aqui não consigo fugir. Então estou protegida (S.,
CDP Franco da Rocha).
A.J. nasceu com sete meses; da Isa eu fiz o parto em casa, foi nessa gravidez que eu mais usei droga, ela também nasceu com a dependência,
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as duas passam com o psiquiatra. A.J. está com as tias, as duas vêm me
visitar. (R. Penitenciária Feminina de Campinas).

A dependência química no sistema prisional ainda é um
assunto quase intocável, apesar das evidências de que é pela
droga e, consequentemente, pelo tráfico, que 95% das mulheres estão presas.
Existem várias pressuposições sobre a dependência, que
devemos considerar. Trata-se de uma realidade multifacetada
e multidimensional que pode advir da ambiência, de diferentes fatores subjetivos e emocionais, da insegurança econômica e pessoal e de outras determinações individuais, familiares
que o ambiente e a facilidade de acesso às drogas, agravam.
Embora a dependência química atravesse as classes sociais e
independa de raça, idade e cultura, é uma questão bastante
enunciada mas raramente focada e transformada em objeto de
políticas sociais.
O consumo de álcool é crescente entre as mulheres, sobretudo as adolescentes. Festas movidas a álcool são muito comuns
entre adolescentes, principalmente entre as mulheres entrevistadas nesta pesquisa.
Nasci em Mococa, interior de São Paulo. Comecei a beber ainda menina,
com 6 anos de idade. Meu pai e minha mãe bebiam muito. Moramos em
uma fazenda durante vários anos. Eu e meus irmãos nunca poderíamos
imaginar que iríamos chegar ao crack. Agora é que estou ficando sem beber, porque estou presa. Mas na gravidez dos meus outros filhos eu continuei bebendo. (M., presa na Penitenciária Feminina de Campinas)
Estou grávida do meu quarto filho. Tenho um filho de 9 anos que está no
abrigo em Águas de São Pedro; usei crack e álcool durante toda a gravidez; desde que ele nasceu, tem que tomar um remédio para dormir, além
de ter nascido com 1,9 kg. O pior é que ele gosta de beber e já foi pego pela
polícia roubando uma bomboniere. (R.J.A., Penitenciária Feminina de
Campinas).
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Bebês nascidos de mães que bebem podem desenvolver a
Síndrome de Alcoolismo Fetal (SAF) – assunto que será retomado mais adiante. Como consequência, os bebês pesam menos
e são menores que o normal. O tamanho de sua cabeça também é menor. Eles nunca terão um crescimento como outras
crianças e podem ainda ter rostos deformados, problemas no
coração e nas articulações. Mas, a maior dificuldade está no
comprometimento mental. Para jovens grávidas que bebem,
o risco de ter um bebê com SAF é sempre maior. No caso de
mães adolescentes com o corpo ainda em desenvolvimento a
situação é mais delicada, pois há necessidade de nutrientes
para seu próprio crescimento assim como o do bebê. As consequências da SAF ocorrem desde o início da gestação mesmo
antes da mulher saber que está grávida. Embora irreversíveis,
os problemas podem ser prevenidos mediante a informação e
programas de prevenção durante o pré-natal.
A bebida da mãe continua a afetar o bebê após o nascimento, pois o álcool fica no sangue da mãe que é transmitido para
o bebê durante a amamentação, além de afetar a habilidade
para cuidar da criança. De 50 a 80% entre todos os casos de
abusos em crianças envolvem o uso de drogas e álcool pelos
pais. A mãe alcóolica pode apresentar ainda mais depressão
pós-parto e riscos de instabilidade emocional.
Os efeitos nos bebês de mães que fumam durante a gravidez
é menos óbvio, mas não menos perigoso. Na prisão, em nossa
amostra, 85% das entrevistadas relatam o consumo de cigarros
durante a gestação, na amamentação e depois continuam fumando. O uso do cigarro diminui a ansiedade, preenche o tempo vazio e é uma moeda de troca de mercadorias (trocam-se cigarros
por qualquer outro objeto: bolachas, chocolates, absorventes,
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etc.), substituindo, às vezes, a própria droga. Parece impossível
a convivência no sistema prisional sem o uso do cigarro.
Fui presa grávida de dois meses e meio. Na cadeia de Bauru, com mais
17 mulheres na cela, todas fumavam. O bebê nasceu muito doente. Com
o nariz escorrendo e pneumonia. Não podia amamentar porque ela não
podia ficar com fumaça de cigarro, por isso tive que desmamar e entregar
para minha irmã. Lá fora com “ar puro” ele nunca mais teve estes problema. (T.C., Cadeia Pública de Bariri).

Durante as entrevistas alguns trabalhadores do sistema prisional deixaram claro que “se tirar o cigarro, a cadeia vira”. Ou
seja, entre um motim e fumar, mesmo na gestação, é melhor
correr o risco da criança nascer com um “probleminha”.
Cocaína (inclusive crack) e metanfetaminas (“speed” ou “ice”)
são estimulantes poderosos para o sistema nervoso central.
Suprimem o apetite da mãe e ativam outras forças drasticamente em seu corpo, levando à constrição dos vasos sanguíneos, aumento das batidas do coração e da pressão sanguínea.
O crescimento do feto pode ficar comprometido existindo alto
risco de aborto, parto prematuro, e uma condição chamada
“abruptio placentae” (separação parcial da placenta da parede do útero, causando sangramentos). Mulheres grávidas que
usam maconha, heroína, crack, cocaína e outras drogas podem
ter bebês adictos e que precisam tratar da abstinência. Se estas
drogas forem usadas no final da gravidez, o bebê pode nascer
dependente e sofrer dos sintomas de abstinência, como tremores, perda de sono, espasmos musculares, e dificuldades para
mamar. Especialistas acreditam que dificuldades de aprendizagem podem se desenvolver mais tarde.
Nós usavamos “tinner” e gasolina para passar a fome. Depois a gente
brincava muito e dava muita risada no chafariz da Praça da Sé (J.S.,
Penitenciária Feminina de Sant’Anna).
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Quanto aos inalantes foram claramente detectados e relacionados aos problemas de nascimento. O solvente orgânico
tolueno, muito usado em tintas e colas, pode causar deformações como as que são produzidas pelo álcool (que também é
um solvente orgânico). É possível que todos os solventes orgânicos causem problema na formação do feto. Nas entrevistadas ficou evidenciado que o uso de inalantes está diretamente
relacionado à pobreza, a fome, e a rápida sensação de prazer
causada pela droga.
Sempre achei a maconha uma droga leve, usava inclusive durante a gravidez para ficar melhor. Comecei a usar com a turma da minha rua aos
14 anos. Fui presa com meu namorado no pedágio da Rodovia Castelo
Branco com 96 quilos (K.C., CDP Franco da Rocha).
Não existe nenhuma forma da gente falar a verdade que é ser uma dependente química. Sempre tive medo de ir para o Hospital de Custódia
de Tremembé junto com os loucos. Aí, eu fico muito mal como a falta da
droga, parece que minha cabeça vai explodir. Aí eu peço remédio. Qualquer comprimido serve (M.M.R., CDP Franco da Rocha).

Mães que usam drogas injetáveis correm o risco de transmitir
AIDS para seus bebês, pois, geralmente, não fazem o pré-natal
e quando o fazem, permanecem usando drogas em razão do
desconhecimento dos seus prejuízos à saúde e do entorpecimento provocado pelo consumo.
A criança não mexe na barriga, fica dura, a gente não sente nada e só percebe que tem filho enquanto o corte dói, depois sem tratamento é impossível ficar sem droga. (R.J.A., Penitenciária Feminina de Campinas)

Os relatos evidenciam a premência de especificidades no
pré-natal nas penitenciárias. O pré-natal não é um luxo, mas
uma necessidade que deveria compor as pautas dos programas
sociais. As mulheres gestantes presas demonstram um perfil
de vulnerabilidade com relação à saúde, especialmente quando
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permanecem usando drogas na gestação. Esta é uma questão
que requer outra visão e tratamento pelas políticas sociais.
Quando eu bebia, eu sentia muita dor, os meus dois primeiros filhos
nasceram prematuros e tiveram que fazer tratamento com remédio desde
que nasceram; agora que estou presa e grávida de 8 meses, parece que
estou sentindo diferente. (S., CDP Franco da Rocha)

A assistência pré-natal nas prisões do Estado de São
Paulo ainda carece do desenvolvimento de rotinas e instrumentos confiáveis que auxiliem os profissionais de
saúde nas ações de prevenção e diagnóstico precoce para
esses problemas relacionados ao consumo de álcool durante a gestação, principalmente, no primeiro trimestre.
Tenho quatro filhos, não vi nenhum deles nascer, nem tão pouco fui mãe,
pois estava bêbada e drogada. Agora que estou presa e tive meu filho
aqui, pude perceber que cuidar e ser mãe não combina com drogas (M.,
CPD Franco da Rocha).
Nunca tive paciência na hora das mamadas. Não conseguia ficar parada
de jeito nenhum. Já nasci com o tal de “bicho carpinteiro” no corpo. Na
verdade minha mãe é alcoólatra e eu nasci em um ônibus na avenida
Paulista. Ela estava embriagada, veja só que destino. (J. está presa e
grávida do oitavo filho).

O uso abusivo de drogas na prisão constitui, não só fator
desencadeante, quando propicia a violência no âmbito familiar, como também se converte em uma forma de refúgio para
suportar as graves situações de tristeza, violências sociais e familiares.
• O que o sistema prisional feminino do Estado de São Paulo precisa saber sobre a Síndrome do Alcoolismo Fetal
Na Universidade de Washington em Seattle, uma equipe
liderada pelo Dra. Ann Streissguth (1996) entrevistou pais
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e cuidadores de crianças e adultos com SAF e perguntou se
seus filhos haviam encontrado problemas com a lei durante as
suas vidas. Ela descobriu que 61% dos adolescentes e 58 % dos
adultos com SAF tiveram problemas legais. Além disso, 35%
daqueles com SAF com a idade acima de 12 anos foram presos
em algum momento em suas vidas. Estes dados demonstram o
que constatamos na pesquisa, ou seja, que o índice de pessoas
com probabilidade de desenvolver SAF na prisão é de 85%,
uma vez que 100% relatam que tiveram a primeira experiência
com a droga e a criminalidade, na faixa etária de 12 anos.
Estes estudos mostram ainda que pessoas com SAF têm tipos específicos de danos cerebrais que podem conduzi-los a
atividades criminais. Estas pessoas demonstram:
• descontrole dos impulsos e dificuldades de pensar
nas consequências diretas do comportamento ligado
à violência;
• dificuldade de planejamento, de ligar causa e efeito, e
de assumir responsabilidades;
• tendência a ter episódios explosivos;
• vulnerabilidade à pressão dos colegas (ex.: podem cometer um crime para agradar aos amigos);
• infração da lei sem pretender fazê-lo;
• confusão de atitudes não desejadas por parte de outros, pensando que estão apenas sendo amigáveis;
• posse de coisas que não lhes pertencem, porque gostam delas.
• vulnerabilidade a outros capazes de tirar vantagem,
induzindo-as, inclusive, a cometer crimes;
• quando mulheres, envolvimento com homens destrutivos, violentos e viciados, cujos relacionamentos
colocam-nas em risco de prisão.
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Estar preso é uma situação muito negativa e isso é agravado para aqueles com SAF. As mulheres presas dessa pesquisa relataram que ficaram isoladas do apoio da família e dos
amigos, mas aquelas com SAF deveriam ter um apoio maior
do grupo familiar e de uma rede de proteção, para ajudá-las a
reconquistar seu próprio equilíbrio. Elas têm muitas dificuldades em participar como membros produtivos de grupos e da
comunidade. Estão em risco muito maior de vitimização na
prisão e tendem a ter um forte desejo de agradar tornando-se
muito crédulas e, assim, “presas fáceis” para os grupos violentos atrás das grades.
A ingenuidade e o desejo de agradar, principalmente as
figuras de autoridade, também podem conduzi-las a falsas
convicções. Os relatos indicam que as mulheres entrevistadas
que apresentam sintomas de SAF podem dizer aos agentes de
segurança o que elas pensam que eles querem ouvir, não o que
realmente aconteceu. Muitas afirmam que vão para o castigo
sem saber por quê.
Eles perguntam, fazem revistas e fazem a gente falar muitas vezes o
que nem aconteceu. Quando fica alguma dúvida no ar, acabo sempre
indo para o “castigo”. Agora aprendi a ficar quieta, em nome de Jesus!
E faço campanhas para a Igreja. (R., da Penitenciária Feminina de
Campinas)

Há, no entanto, dois aspectos “positivos” da prisão para
aquelas mulheres com SAF: a estrutura e a previsibilidade.
A vida diária dos detentos é ditada pela estrutura. Elas têm
uma rotina rigorosa: quando sair das celas na parte da manhã,
o que é permitido na hora do banho de sol, quando ir para as
refeições, e quando retornar às celas. As regras de conduta são
explicitamente dadas e as consequências de uma violação das
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regras são claramente identificadas. Em situações como esta,
as mulheres com SAF, funcionam melhor em um ambiente estruturado, são muitas vezes “as presas modelo” ou se tornam
as “faxinas”, para apoiar a administração penitenciária.
Depois que fui presa, não usei mais drogas. Minha filha de 20 anos diz:
– ‘Mãe cadeia, não é para ninguém, mas eu dei graças a Deus da senhora
ter caído aqui, antes de ir para o cemitério (C.C., Cadeia Pública de
Bariri).

As alternativas adequadas para essas mulheres podem incluir estágios em casas de reabilitação, lares, centros de tratamento ou de monitoramento familiar/técnico em casa, entre
outros. Em todos esses casos, a ênfase deve ser colocada na
criação de um ambiente bem estruturado, com regras previsíveis e consequências claras. Nesse contexto alternativo a mulher com SAF deve participar da vida na comunidade, mas seu
cotidiano precisa ser acompanhado, ter orientação objetiva da
equipe técnica dos presídios, visando gradativa superação de
seu problema. Esta proposta existe na programação do Conselho Regional Especializado de Assistência Social (CREAS),
bem como nos Centro de Apoio Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS–AD), porém, ainda sem implementação.

7. O SERVIÇO SOCIAL “ENCARCERADO”
• Serviço Social e assistência
O profissional de Serviço Social atua diretamente com diferentes dimensões da questão social e, no âmbito do sistema
prisional, enfrenta desafio maior uma vez que necessita a conjugar ações no campo dos direitos humanos e de cidadania,
das políticas sociais públicas, das famílias, especialmente no
que concerne às crianças e adolescentes, aos idosos, às relações de afeto. Os métodos de trabalho dependem do espaço
ocupacional e das equipes de que participam os assistentes sociais; as ações profissionais dependem também e, sobretudo,
da vontade política encontrada nas instituições prisionais.
Em conjunto com outros profissionais, o assistente social desenvolve atividades no sistema prisional feminino do Estado
de São Paulo, conforme as atribuições estabelecidas pela LEP:
Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e
o internado e prepará-los para o retorno à liberdade.
Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social:
I – conhecer os resultados dos diagnósticos e exames;
II – relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentados pelo assistido;
III – acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias;
IV – promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a
recreação;
V – promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno
à liberdade;
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VI – providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da
previdência social e do seguro por acidente no trabalho;
VII – orientar e amparar, quando necessário, a família do preso,
do internado e da vítima.

Embora a assistência social constitua uma das matérias fundamentais da LEP não se pode reduzir a ela toda a prática do
Serviço Social; por outro lado, também, não se pode atribuí-la exclusivamente ao Serviço Social uma vez que a assistência compete a um conjunto de profissionais diversificados dos
campos da saúde, do direito, da religião, etc. É necessário ter
claro as funções do Serviço Social e o lastro de sua competência no sistema prisional.
Outra questão que pode resultar em estranhamento é a
ausência de representante do Serviço Social nas instâncias fomentadoras das diretrizes políticas criminais e penitenciárias
tanto em nível nacional quanto estadual. É possível constatarmos esta realidade quando observamos a atual composição do
CNPCP, formado, atualmente, por dez profissionais do direito, dois psicólogos, mas nenhum assistente social, que deveria
ser o responsável pelas políticas de proteção social e de prestação direta de serviços. Mesmo no plano da suplência, o CNPCP conta, ainda, com uma arquiteta mas, nenhum assistente
social.52
Ficou também evidenciado que as mulheres presas demandam ao Serviço Social a garantia dos direitos sociais, a media52. A LEP prevê a figura do assistente social na Comissão Técnica de Classificação do preso (a): Art.7o – A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada
estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes
de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se
tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos
a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais do serviço
social.demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por
fiscais do serviço social.
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ção com suas famílias53, principalmente com seus filhos, a garantia das visitas íntimas com respeito, o atendimento médico,
entre outros. A expectativa dessas mulheres está em serem tratadas com dignidade, esperando que o Serviço Social possibilite um cotidiano mais humanizado, com avanços significativos
no plano sócio-jurídico e ético.
O exercício profissional realizado no sistema prisional está
pautado no atendimento e orientação às mulheres presas, tendo em vista o suporte emocional, encaminhamento para a área
de saúde e a tentativa de mediação entre a mulher presa e suas famílias.
Procuramos verificar o que as equipes de assistentes sociais
realizam nas diferentes instituições prisionais pesquisadas.
Abordada sobre o trabalho com as famílias, uma das entrevistadas responde:
“Não. Elas só conversam com a gente. A gente resolve ali com elas, depois vem o papel na cela, citando qual foi a resposta do que você foi lá
falar para ela. Aí, a gente que passa para a família. Para sermos atendidas por alguém, temos que escrever muitas, muitas cartinhas falando:
‘eu preciso resolver essa situação, eu estou pendente nisso, só que daí
demora’”.

53. Referimo-nos à necessária mediação estrutural e conjuntural. Os trabalhos com famílias requerem estratégias relacionais tanto no plano das estruturas organizacionais quanto no plano das relações sócioafetivas; referem-se também aos conhecimentos relativos ao campo do direito, da saúde e da
educação correlatos às demandas familiares das mulheres presas. Requerem
do profissional a imparcialidade, o não julgamento, mas a posição segura de
uma intervenção que responda às necessidades e emergências familiares. O
trabalho de mediação tem como finalidade, neste contexto, encontrar possibilidades de propor uma forma de reorganização familiar a partir da demanda
da mulher presa. Essa mediação é composta por diversos aspectos: o jogo
entre o material e o afetivo, a análise do contexto socioeconômico, familiar
e jurídico, a consciência da prática do delito, além do quadro de vínculos
deontológicos.
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Os numerosos relatos sobre os pedidos de assistência, sobretudo de cuidados à saúde, efetuados por intermédio de
“muitas cartinhas” enviadas pelas presas às administrações
prisionais,54 fazem ver a enorme demanda de atendimento, em
contrapartida ao restrito quadro profissional. O quadro abaixo evidencia não só as dificuldades dos assistentes sociais em
relação ao número de mulheres presas, como também, a frágil
programação de trabalho por eles desenvolvida.5556575859

Unidade Prisional

Número de
entrevistadas

Assistente
Social por
unidade
prisional

Capacidade
do número
de presas
na unidade
prisional

Número
de presas
por unidade
prisional

Cadeia Pública de Bariri

855

0

20

26

Cadeia Pública de Dois Córregos

11

0

30

46

Cadeia Pública de VotoranƟm

5

0

48

225

CDP de Franco da Rocha

7

056

864

1.416

657

5

251

855

Penitenciária Feminina de Campinas

5

2

528

1.084

Penitenciária Feminina de Sant’Anna

5

Penitenciária Feminina da Capital

458

2.400

2.518

Penitenciária Feminina do Butantã

359

2

620

633

TOTAL

50

13

–

–

A pesquisa traz à tona um dos aspectos mais inquietantes
relativo à assistência social: compreender melhor e contribuir
para o exercício da prática profissional no que diz respeito à
vontade política do assistente social, suas habilidades e competências. Como deveriam ser construídas as competências e
54. Procedimento interno obrigatório para receber atendimento do Serviço
Social.
55. Das quais, duas estrangeiras.
56. Só existiu quando o presídio era masculino.
57. Das quais, duas estrangeiras.
58. Uma de licença maternidade e sem substituição.
59. Das quais, uma estrangeira.
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habilidades para o exercício da prática cotidiana no sistema
prisional feminino? O que se passa com esse profissional que
também parece encarcerado?
O assistente social tem como principal objetivo de atuação
a busca pela efetivação dos direitos humanos e sociais e é esta
a expectativa que as mulheres têm com relação à sua condição
de cárcere.
“Quando eu fui presa, os policiais rasgaram todos os meus documentos. Eu pedi ajuda para a assistente social, ela falou que ia me ajudar
a tirar minha identidade, daí eu tirei as fotos. Domingo meu marido
veio, levou o negócio [um CD contendo um arquivo de imagem digital]
que elas deram para tirar as fotos e não abria. Eu acho que queimou as
fotos, para tirar meus documentos”, (J., condenada a 22 anos de prisão, decepcionada por não ter conseguido obter o documento de
identidade).

Diferentemente de J., outra mulher, A., afirma nunca ter
tido documentos.
“Só tenho registro de nascimento, nunca tirei os outros documentos.
Esse número de RG é de cadeia. Eu nunca tirei mesmo, porque na cadeia
eles nunca chamaram para tirar e na rua, quando eu saía, eu sempre
estava com problema”.

A mulher apenada sofre determinações preconceituosas.
Desta forma, não são levados em conta os dispositivos assegurados na LEP; os programas sociais são, insuficientes para
atender adequadamente à demanda, reduzindo-se às doações
das instituições religiosas e da sociedade civil ou às pulverizadas dotações orçamentárias do poder público.
Tendo em vista as funções estabelecidas pela LEP, encontramos contradições entre o que está disposto na lei e o que
é realizado no cotidiano dos assistentes sociais, conforme demonstrado no quadro a seguir:
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PROGRAMAS PREVISTOS
PELA LEP

PROBLEMAS ENCONTRADOS

STATUS

Programa Jus – Apoio
Jurídico à Presa

Na amostra pesquisada verificamos que não há defensores públicos suficientes para atender à
demanda das mulheres presas.

Revolta das mulheres, descrença no poder judiciário;
cumprimento da pena acima
do esƟpulado pela sentença; a
defesa de quem não pode contratar advogados implica em
aceitar a indicação de defensor
por parte da “ajuda que vem
de dentro”.

Programa de Educação
Básica

Não há interesse políƟco e social
em invesƟr na melhoria das condições de educação das mulheres;
também não há “interesse” das
mulheres em estudar, por falta de
esơmulo, estrutura İsica e de educadores preparados.

Manutenção do grau de instrução educacional de quando
foram presas (90% das entrevistadas têm apenas o ensino
fundamental incompleto e não
demonstram “interesse” em
estudar devido às condições
oferecidas).

Programa de Cultura.

Na amostra pesquisada observamos que as propostas que são
colocadas em ação não têm aderência das mulheres presas.

Em muitos casos, as aƟvidades
são suspensas imediatamente. Por exemplo: um torneio
esporƟvo promovido em Campinas que acabou em briga
entre duas facções rivais, foi
suspenso; do mesmo modo o
Programa de Educação Física
elaborado pelos estagiários e
professores da UNICAMP.

Programa de Assistência
ao Egresso e seus
Familiares

Os familiares das presas não reali- Quebra dos vínculos familiazam visitas às mulheres pelo fato de res, depressão das mulheres,
estarem presos ou não terem condi- isolamento e agressividade.
ções financeiras e tempo para visitá-las. Não há um ambiente adequado
às visitas familiares e ínƟmas.

Programa de
Profissionalização

Dificuldade para conseguir vaga
nos cursos profissionalizantes, falta de material e de profissionais
especializados.

Mulheres desassisƟdas e desmoƟvadas. Falta de preparo
profissional para a saída da prisão, dificultando a autonomia
com vistas à ressocialização
destas mulheres.

Programa de Trabalho e
Renda

Falta de trabalho qualificado, de
estabilidade e compromeƟmento
das empresas nas penitenciárias.
O retorno financeiro e de aprendizado para estas mulheres é quase
inexistente. Não há materiais e profissionais qualificados. Há ausência
da parƟcipação da sociedade civil
na ressocialização das mulheres.

As mulheres se “distraem no
trabalho”,60 são minimamente
remuneradas ainda que com
ele seja possível a remição da
pena.61

60. A remuneração mensal recebida pelas presas é de, em média R$ 12,00, tanto no CDP quanto nas cadeias, razão pela qual as presas percebem a atividade
como entretenimento e não como trabalho remunerado. Nas penitenciárias o
valor de remuneração é de, em média, um salário mínimo.
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PROBLEMAS ENCONTRADOS

STATUS

Assistência Social

O atendimento às presas é insuficiente devido à falta de profissionais no sistema prisional. Existe
grande dificuldade na arƟculação
destes profissionais com outros
que trabalham no sistema prisional
e há pouco apoio dos órgãos do
Serviço Social para este espaço de
trabalho. O sistema prisional, “blindado”, dificulta qualquer proposta
de atuação deste profissional no
senƟdo de ampliar o debate e propor outras formas de intervenção.

O trabalho do Assistente Social
é insuficiente, trazendo consequências às mulheres e as
suas famílias, pois a qualidade
do atendimento fica compromeƟda. Há dificuldade em restabelecer e manter os vínculos
familiares. A mediação entre
a usuária (mulher presa) e os
serviços existentes no Estado
de São Paulo está prejudicada.
A mulher presa perde o vínculo
com seus filhos.

Assistência Religiosa

Seus propósitos mostram-se conforme o promeƟdo. É, aliás, a única aƟvidade, que traz graƟficação
às mulheres na prisão.

As mulheres se sentem bem
consigo mesmas “ouvindo a palavra de Deus” e solicitam um
encaminhamento para a construção de um espaço ecumênico dentro da penitenciária.

Atendimento à Saúde

O pré-natal é insuficiente, as consultas são mínimas em relação à
demanda das mulheres grávidas; o
transporte é realizado de forma a
não respeitar as condições de uma
mulher em trabalho de parto; há
falta de estrutura İsica e de profissionais especializados neste atendimento. O acesso ao Programa
ao Programa Mãe Paulistana8 é
dificultado pelo fato de não serem
nascidas na cidade de São Paulo.
Há insensibilidade no atendimento à mulher, que exige uma forma
diferenciada de tratamento em relação ao homem; há dificuldade de
acesso ao médico; as dores não são
assisƟdas. Há dificuldade de acesso
aos hospitais, acionados apenas
quando há extrema urgência.

Mulheres doentes não têm
acesso aos hospitais e aos programas sociais de saúde da
mulher. Os filhos não têm atendimento médico adequado. O
Serviço Social é inoperante.

Direito à correspondência

Há dificuldade de comunicação
com a vida exterior à prisão e insuficiência no atendimento das demandas feitas.

Os pedidos não são atendidos;
é comum a disputa por canetas
e papéis doados pelas pastorais carcerárias, entre outros.

606162

61. A DASPRE (em alusão à DASLU loja de departamentos de alto luxo na cidade de São Paulo), por exemplo, logomarca que identifica o material produzido pelas mulheres na prisão, é veiculada nas mídias, como uma alternativa
de trabalho para as presas, porém, entre outras dificuldades, esta atividade
laboral não permite o acesso da maioria.
62. “Mãe Paulistana” é um Programa da Secretaria Municipal da Saúde de
São Paulo implantado em 2008 voltado para a mãe e para a criança, criado
pela Lei Municipal no 13.211 de 13 de novembro de 2011.
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Entre os problemas encontrados e os status da pesquisa, verificamos a carência de serviços qualificados no sistema prisional do Estado de São Paulo, em quase todos os programas,
e observamos que a contribuição do Serviço Social é precária,
quando não, inoperante.
• Deveres e direitos de assistência (segundo a LEP)
A LEP estabelece, no art. 11, que o Estado tem o dever de
cumprir seis tipos de assistências específicas: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa que, articuladas,
geram possibilidades de construção de novas formas de enfrentamento das dificuldades técnico-operativas em torno da
política penitenciária do Estado. Este dever relativo às seis assistências corresponde aos direitos das(os) presas (os) previstos no inciso VII do art. 41.63
A partir das visitas e entrevistas realizadas, seguem-se alguns comentários quanto ao cumprimento do dever do Estado
no atendimento dos direitos das presas relativamente a cada
um destes tipos de assistência.
1. Assistência material (art. 11, I)64
a) Alimentação
O atendimento das necessidades de nutrição e alimentação
se dá tanto por intermédio de licitação para a contratação da
63. Cf. art. 41 – Constituem direitos do preso:... VII – assistência material,
à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. A previsão das assistências
enquanto dever do Estado descreve a mesma relação de assistências, nos arts.
10 e 11, desenvolvendo-as nos arts. subsequentes.
64. Refere-se à alimentação, vestuário e instalações higiênicas e também às
instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e
não fornecidos pela administração (arts. 12 e 13).
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prestação de serviço de terceiros, quanto pelo fornecimento de
gêneros alimentícios para a produção interna, realizada pelas
próprias presas.
As refeições são distribuídas quatro vezes ao dia e constituídas de: desjejum (pão francês com margarina e café com
leite), almoço (arroz ou macarrão, feijão (comum ou preto), 1
porção de proteína animal ou embutido, 1 guarnição de legume da época (cru ou cozido), salada, sobremesa, suco de frutas
natural concentrado e 1 pão francês), lanche da tarde opcional
(igual ao desjejum) e jantar (mesma configuração do almoço).65
As refeições são acondicionadas em recipiente individual descartável, aluminizado, com tampa e fechamento hermético,
acompanhadas de colheres de sopa e de sobremesa descartáveis, em plástico resistente e de copo descartável de 300 ml
(para o café com leite) e 200 ml (para suco).
A elaboração dos cardápios prevê, ainda: que sejam diferenciados em datas especiais (Semana Santa, Natal, Ano Novo
e Festas Juninas); que sejam observados os hábitos alimentares e características pessoais, incluindo respeito às restrições
religiosas e ideológicas dos comensais; que atendam as solicitações de dietas especiais mediante prescrição médica, possibilitando dessa forma, atendimento adequado,66 sem custo
adicional para o Estado.
Algumas presas relataram que a última refeição que recebem é o jantar às 18 horas e às vezes um chá às 20 horas. No
65. O lanche noturno opcional, composto de suco de frutas natural concentrado e 2 sanduíches de pão francês com recheio protéico, poderá substituir o
jantar aos domingos/feriados.
66. In Alimentação de Presos – Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação de Presos, vol. 5, disponível em http://www.cadterc.sp.gov.br/estudos/
estudo.php?c=5, último acesso em 28 de outubro de 2011.
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entanto, as que se encontram em fase de aleitamento permanecem amamentando a cada 2 horas durante toda a noite. Sem
que haja uma dieta especial, as mães (e as grávidas) sentem
fome e o leite pode vir a perder qualidade nutricional.
É importante ressaltar que muitas delas, dadas as condições
econômicas em que viviam fora das entidades prisionais não
mantinham regularidade quanto à quantidade nem quanto à
variedade de consumo alimentar antes da prisão.
b) Vestuário
O uso de uniforme padrão fornecido pela SSP/SP é adotado
nas penitenciárias e compõe-se de 2 calças de sarja com elástico na cintura na cor amarela, 2 camisetas de malha na cor
branca67 e 1 par de chinelos de borracha. Não são fornecidos
agasalhos, meias e nem peças íntimas.
Nas cadeias públicas o uso do uniforme é facultativo. A SSP/
SP não o fornece, as próprias presas suprem as necessidades de
quem não o recebe e é vedado o uso de determinadas roupas.
As presas, em geral, relataram que aquelas que mais sofrem
com o frio (por não dispor de agasalhos e meias) e doenças
de pele (por não ter como secar adequadamente seus uniformes e não ter opção de muda) são as que não recebem visitas
de famílias e amigos (78%), quase sempre os responsáveis por
suprir tais necessidades. Entretanto, o maior constrangimento
ocorre nos casos em que a presa se encontra em fase de amamentação, pois a falta de sutiã faz com que o leite escorra pela
camiseta, e até mesmo pela calça, produzindo intenso mau
cheiro e feridas nos seios.
67. A produção é dividida entre as oficinas de costura mantidas pela Funap,
em quatro presídios do Estado. Mas é da Penitenciária Feminina Santa Maria
Eufrásia Pelletier, de Tremembé, no Vale do Paraíba, que sai a maior parte
dos uniformes.

O SERVIÇO SOCIAL “ENCARCERADO”

129

c) Instalações higiênicas
A precariedade das instalações higiênicas é uma das situações mais constrangedoras dos estabelecimentos prisionais.
Em decorrência, não existe respeito à privacidade e muito menos instalações adequadas aos cuidados necessários requeridos pelos bebês das mães em cumprimento de pena privativa
de liberdade.
d) Venda de produtos e objetos pela administração
O uso de produtos básicos (sabonete, escova e pasta de dentes, papel higiênico, absorvente íntimo, sabão em pó ou em
pedra e detergente) e a compra de gêneros alimentícios diferenciados (biscoitos, bolachas, achocolatado, etc.) são condicionados à capacidade de pagamento, razão pela qual apenas as
presas que trabalham podem tê-los; a outra forma de adquiri-los é por intermédio de famílias e amigos, quando das visitas.
Um dos maiores problemas relatados refere-se à premente necessidade de uso de absorvente íntimo pelas presas na
condição de pós-parto. As que não trabalham e não recebem
visitas relataram o uso de “absorventes” confeccionados com
retalhos de roupas (camisetas) e miolo de pão. As precárias
condições de higiene ensejam inflamações e infecções cuja
atenção, em geral, também é negligenciada.
Ocorre com as mulheres encarceradas o mesmo que com os
homens: “para presos que não têm visitas, a alternativa é receber auxílio de outros presos. ‘Com a falta de produtos, a ajuda vem
de dentro. Você acha que o PCC se fortalece só por ameaça e força?
Eles ocupam espaço onde falta o Estado,’ disse Maurício Zanoide,
presidente do Instituto Brasileiro de Análise Criminal, em recente reportagem publicada na edição digital de O Estado de
São Paulo”.68
68. In http://www.estadao.com.br/noticias/geral,familias-sustentam-presos-em-cadeias-de-sao-paulo,761628,0.htm, edição de 21 de agosto de 2011.
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Algumas presas relataram que os produtos vendidos dentro das instituições prisionais geralmente têm prazo de validade vencido, não têm nota fiscal e são superfaturados.
As mulheres presas que tiveram seus filhos nas penitenciárias de São Paulo e que não são oriundas da capital não recebem auxílio do Programa Mãe Paulistana.
“Tive que dar banho no meu filho com um pedaço de sabão que as meninas lavam as roupas. Isto deu uma alergia nele que custou muito mais
caro que um sabonete neutro, por que ele chorou várias noites por estar
com assaduras em carne viva. Só depois disso é que recebi um sabonete
e uma pomada. Sem falar da banheira que tinha que dividir com outros
40 bebês, sabendo que um deles tinha sífilis e tinha medo que meu filho
pegasse” (R. da Penitenciária Feminina da Capital).

2. Assistência à saúde (art. 11, II) 69
Está previsto que quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária,
o atendimento deverá ser prestado em outro local, mediante
autorização da direção (§ 2o, art. 14) e escolta (art. 120, II). Entretanto, segundo depoimentos das mulheres presas, os atendimentos médicos, em geral, são praticamente inexistentes;
para as grávidas eles são extremamente precários, uma vez
que é praticamente impossível a marcação e a realização de
consultas e de exames pré-natal; ademais, a maioria delas não
possui o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).70 O atendi69. Refere-se ao atendimento de caráter preventivo e curativo, compreendendo o atendimento médico, farmacêutico e odontológico (art. 14).
70. Trata-se de um documento pessoal que identifica o usuário do SUS e é
direito de todo cidadão. Nele estão contidas informações pessoais e dados sobre procedimentos clínicos que já foram realizados e que, para quem faz uso
de medicamentos, principalmente de alto custo, se destina a agilizar o processo de atendimento médico, farmacêutico e também a realização de exames
oferecidos pelo sistema. Implantado em nível nacional pela Portaria 017/2001,
de 04 de janeiro de 2001 do Ministério da Saúde, para que seja realizado o
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mento médico particularmente cruel e desumano às parturientes: é longo o tempo que decorre entre os primeiros sinais
de proximidade do nascimento dos bebês (contrações) e o efetivo transporte aos hospitais da rede pública; a forma como
são transportadas (na parte traseira das viaturas denominadas
“gaiolas”); o emprego de algemas (inclusive nos pés). Há ainda as dificuldades adicionais de frequente indisponibilidade
de escolta para acompanhamento das presas que necessitam
de atendimento emergencial.
Dada a condição de superlotação, a necessidade de repouso
fica prejudicada; as presas contam apenas com a solidariedade
recíproca para o uso das camas segundo critérios pessoais de
maior gravidade.
O atendimento farmacêutico resume-se, quando muito, ao
fornecimento de medicamentos contra febre e dor de cabeça.
Os casos de necessidades específicas da mulher (pruridos, infecções, corrimentos e DST’s) são negligenciados pela carência
de estoque de cremes e pomadas vaginais, anti-inflamatórios
e antibióticos; faltam também anti-espasmódicos para cólicas
menstruais e medicações que atendam à depressão pós-parto.
As presas, em geral, possuem dentição prejudicada pelo
consumo de crack e outras drogas; isto, porém, não justifica
um atendimento odontológico que se resuma apenas e tão somente à extração de dentes quando as presas não suportam
mais as dores.
Estas são situações e circunstâncias de flagrante desrespeito
à CF, à LEP, às Regras Mínimas da ONU para o tratamento
de reclusos,71 às Regras Mínimas para o tratamento do preso
cadastramento são exigidos os seguintes documentos: RG, CPF, número de
PIS/PASEP (se tiver) e comprovante de endereço.
71. Adotadas em 31 de agosto de 1955, pelo Primeiro Congresso da ONU para
a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes.
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no Brasil,72 ao conjunto de princípios para a proteção de todas
as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão73
e aos princípios básicos relativos ao tratamento de reclusos.74
3. Assistência jurídica (art. 11, III)75
O percentual de presas que puderam (por conta própria,
por intermédio de suas famílias ou ainda pelas representações
consulares de seus países de origem) contratar advogados particulares é de 36%, isto é, o mesmo daquelas que declararam
“não ter advogado”. Entretanto, 26% recebem assistência jurídica particular oferecida como “ajuda que vem de dentro” que,
somados ao número de presas que dispõem de advogados
contratados, eleva a 62% o percentual total de presas entrevistadas que contam com assessoria jurídica particular. Isto produz a falsa impressão de que a assistência jurídica fornecida
conforme a LEP é eficaz e eficiente no trato dos interesses de
cumprimento da execução penal. Entretanto, as apenadas que
aceitam a “ajuda”, vêm ainda mais distantes as possibilidades
de cumprirem o segundo objetivo de suas prisões: a ressocialização; acabam por se comprometer, também elas, a ajudar outras quando estiverem fora da prisão.
Existem muitas execuções penais tramitando à revelia da
defesa (principalmente as entregue aos cuidados da Defensoria Pública e aos advogados dativos) e outras que, embora
72. Resolução no 14 do CNPCP, de 11 de novembro de 1994.
73. Resolução no 43/173, da Assembleia Geral da ONU – 76a Sessão Plenária
de 9 de dezembro de 1988.
74. Ditados pela Assembleia Geral da ONU, visando a humanização da justiça penal e a proteção dos direitos do homem.
75. Refere-se à prestação de serviço de acompanhamento processual e de
entrevistas com as mulheres presas sem recursos financeiros para constituir
advogado (art. 15).
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contem com atuação defensória, não levam em consideração
o cabimento de agravos que visem a promover relevantes indagações quanto à execução penal. São indagações acerca das
decisões interlocutórias,76 terminativas77 e, excepcionalmente,
as definitivas78 e suas consequências.
Ficou comprovado ainda que os advogados contratados,79
em geral, obtêm melhores resultados no que diz respeito aos
pedidos de progressão dos regimes, nas solicitações de permissão de saída (Dia das Mães, Natal, etc.) e também nas saídas
temporárias. Somente as mulheres presas nas penitenciárias
possuem estes direitos, uma vez que as cadeias destinam-se ao
recolhimento de presas em caráter provisório, ainda que a LEP
tenha previsto igualdade na assistência objetivando prevenir o
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade (art. 10).
4. Assistência educacional (art. 11, IV)80
Nenhuma das entrevistadas recebe qualquer tipo de assistência educacional, ainda que 46% delas estejam incursas,
76. Decisões interlocutórias são todas as decisões tomadas pelo juiz de execução; não põem fim ao processo e buscam solucionar questões controvertidas, contra as quais, cabe recurso. Por exemplo: intimar ou não determinada
testemunha, nomear ou não um perito, aceitar ou não o resultado de uma
perícia, etc..
77. Decisões terminativas, em regra, apenas reconhecem alguma causa extintiva da punibilidade. Quando consagram o estado de inocência, sob a forma
de sentenças absolutórias, recebem também o nome de decisões declaratórias.
78. Decisões definitivas são aquelas que, por sentença, determinam a pretensão punitiva do Estado julgada total ou parcialmente procedente.
79. As revisitas aos estabelecimentos prisionais demonstraram que a atuação
de um advogado designado pela FUNAP conseguiu progressão do regime
fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto em oito casos.
80. Refere-se à obrigatoriedade do fornecimento de instrução escolar mínima
em nível fundamental integrado ao sistema educacional da Unidade Federativa e a formação profissional ministrada em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico (arts. 17 a 19).
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pela LEP (art. 18), na previsão de obrigatoriedade de ensino
de primeiro grau. A situação encontrada revela que 2% são
analfabetas, 44% possuem o ensino fundamental incompleto,
36% o ensino fundamental completo, 6% o médio incompleto,
8% o médio completo e apenas 4% declararam possuir ensino
superior incompleto.
Instalações precárias, professores desmotivados, falta de
material de consumo (lápis, canetas e cadernos) e de pesquisa
(livros didáticos, mapas e outros) completam o descaso com a
educação básica formal e a formação profissional das presas.
A previsão de que cada estabelecimento deva ser dotado de
uma biblioteca provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos está restrita à letra da lei. O único livro disponibilizado
e de livre acesso às presas é a Bíblia.
5. Assistência social (art. 11, V)81
A pesquisa dedicou especial atenção às questões ligadas à
assistência social. Para tanto, foram estudados: o local de origem geográfica ou de moradia das presas antes do encarceramento; a origem étnica a que pertencem ou a que declaram;
a quantidade de filhos, suas idades e a situação em que se
encontram em relação à família; o(s) delito(s) cometido(s) e a
81. Refere-se, genericamente, ao amparo e preparação para o retorno à liberdade. Compreende, ainda, os serviços de conhecimento dos resultados de
diagnósticos ou exames; o relato, por escrito, ao Diretor do estabelecimento,
sobre os problemas e as dificuldades enfrentadas pela assistida; acompanhamento do resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; a promoção, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, da recreação; a promoção e a orientação da assistida, na fase final do cumprimento da pena, e da
liberanda, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; as providencias para
a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro
por acidente no trabalho; e a orientação e amparo, quando necessário, da família da presa, da interna e da vítima (art. 22 e 23).
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condição de primariedade ou reincidência; a consciência sobre
a prática do delito; a profissão e o trabalho antes da prisão; a
existência ou não de companheiros (as); o recebimento ou não
de visitas, sobretudo de visitas íntimas.
Observou-se que a maioria das mulheres entrevistadas enfrenta: o abandono da família, a dificuldade dos (as) companheiros (as) em visitá-las – diversos (as) estão presos (as) ou
em liberdade condicional –, a vergonha dos amigos, o obstáculo financeiro, a distância entre as penitenciárias e suas residências. É preciso considerar ainda a falta de estrutura apropriada
para receber visitas, principalmente das crianças. Não existem
critérios claros sobre a visita íntima, uma vez que a LEP (art.
41, X) não explicita como deveria ser tratada a questão.
Do total de mulheres entrevistadas 74% não recebem visita,
em 4% dos casos a família não sabe que a mulher está encarcerada e apenas 22% recebem visita de familiares e amigos.
Quanto à origem das presas constatamos que 24% são de
São Paulo ou da Grande São Paulo, 58% do interior ou do litoral paulista, 8% de outros estados (dos quais 75 % são oriundas
do nordeste) e 10% de outros países (dos quais 40% são da
África do Sul e outros 40% do Paraguai).
No que diz respeito à origem étnica,82 a pesquisa demonstrou existir “diferentes graduações”, em confusas manifestações
entre a percepção da raça a que pertencem e da cor da pele
que pensam ter. Segundo as entrevistadas, 36% são brancas,
82. Segundo características étnico-raciais da população brasileira adotados
em estudo das categorias de classificação de cor ou raça pelo IBGE por intermédio da autoclassifição, as denominações mais frequentemente foram:
branca, morena, parda, negra, preta, amarela, indígena e outras. In http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/default_zip.shtm. Ultimo acesso em 28 de outubro de 2011.
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32% são morenas, 6% morenas claras, 2% morenas escuras, 6%
negras e 18% consideram-se pardas.
Analisando a condição familiar, especialmente dos filhos
das mulheres presas, antes e durante o cumprimento de pena
privativa de liberdade, verificamos que, no total, essas mulheres possuíam: 95 crianças, 35 adolescentes e 27 adultos; tinham
também 25 netos e 3 bisnetos. Das 130 crianças e adolescentes
declaradas, 9 filhos de presas encontravam-se abrigados e 1
internado na Fundação CASA; 4 foram adotados e apenas 3
encontram-se sob os cuidados de suas mães na prisão. Quanto
aos outros 114, ou seja, 73% das crianças e adolescentes declarados, as presas supõem que estejam sob a guarda de familiares. No entanto, está em jogo o cuidado e o bem-estar das
crianças, compreendendo que, na maioria dos casos, toda a
família está envolvida no tráfico de drogas.
Dos 27 filhos adultos, 3 encontram-se presos, sendo um deles, filho e marido de duas das presas entrevistadas, demonstrando o intrínseco relacionamento familiar na atividade delituosa.
Das 16 presas grávidas entrevistadas, 61% não souberam
afirmar qual seria o destino de seus bebês após o período admitido de permanência na prisão e apenas 39% informaram
que os entregariam aos cuidados de suas famílias. Este aspecto
merece toda atenção, pois diz respeito à retirada abrupta dos
bebês de suas mães.
Das mulheres entrevistadas, 84% envolveram-se com o tráfico de entorpecentes, sendo 7% com o tráfico internacional;
dentre elas, 17% cometeram outro crime ligado ao tráfico de
entorpecentes (associação criminosa, estelionato, fuga, furto,
latrocínio e roubo). As demais, que representam 16%, comete-
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ram crimes contra o patrimônio (88%) e contra a pessoa (12%).
Das entrevistadas, 60% informaram que são reincidentes e
40% se declararam primárias.
6. Assistência religiosa (art. 11, VI) 83
Duas são as mais influentes religiões presentes nas instituições prisionais, sob a forma de pastoral carcerária: a evangélica
e a católica. Dentre as entrevistadas, 26% e 20% respectivamente declararam-se vinculadas a uma ou outra; 50% declararam
não manter nenhum vínculo religioso e 4% disseram-se espíritas. Antes de presas, 66% não tinham religião, 22% eram católicas, 8% evangélicas e 4% espíritas. Depois de presas, das que
não tinham religião, 16% converteram-se à evangélica, 4% das
que já eram católicas tornaram-se evangélicas, 2% das evangélicas tornaram-se católicas. Somente 8% permaneceram sem
religião depois de presas.
A atuação das igrejas transforma o cotidiano das presas.
Pode-se dizer que o compromisso presencial semanal assumido pelos representantes das igrejas favorece a criação e a manutenção de forte vínculo com elas. Nas palavras de E.,
“Não tenho religião, mas onde tem o louvor eu estou por que a partir do
louvar, o meu dia se transforma”.

E continua:
“Não perdemos nada com isso (em relação a quem traz a palavra, se
pastor, se padre, etc. ), o valor está no testemunho e provavelmente
quem vai ganhar com isso são meus filhos”.

83. Refere-se à liberdade de culto facultativa às presas e às internas, permitindo a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal em
local apropriado, bem como a posse de livros de instrução religiosa (art. 24).
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Pode-se talvez dizer que o exercício de liberdade espiritual
experimentado pela fé não deve ser enquadrado simplesmente como religião, mas como alternativa para a conquista de autonomia, esperança e libertação, razão pela qual as presas solicitam veementemente a destinação de um espaço ecumênico.
Algumas medidas propositivas
Um dos objetivos mais instigadores da pesquisa, desde o
seu início, consistia em reunir argumentos sólidos para apresentar “medidas propositivas” capazes de alcançar as instâncias superiores e provocar substanciais alterações das políticas
públicas e sociais referentes aos direitos das mulheres presas,
grávidas e mães. Nesta direção, são indicadas algumas orientações e sugeridas algumas propostas.
a) Orientações iniciais
– revigorar uma política de proteção social às crianças e
adolescentes, filhos de mulheres presas;
– aprimorar a atividade de mediação que o assistente
social deve desenvolver entre a mulher presa e sua
família;
– reestudar um modo de assegurar os direitos de cidadania através de uma política específica vinculada à
questão de gênero da qual resultaria a implantação
de diferentes programas sociais (por exemplo, acompanhamento obrigatório da saúde das mulheres grávidas, controle dos bebês que nascem na prisão e de
seus destinos, acompanhamento à amamentação de
crianças nascidas na prisão manutenção do vínculo
mãe-filho nos projetos de ressocialização);
– realizar, inicialmente, mutirão para obtenção de documentação de todas as presas que não tiverem documentos e, em seguida, manter a continuidade desta
tarefa;
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– estabelecer, no âmbito do Estado estratégias políticas
que incluam os diferentes segmentos profissionais
que atuam no sistema prisional feminino, a fim de fazer cumprir a LEP.
b) Responsabilização social nas ações jurídicas
Os profissionais da área do Direito podem contribuir para
tornar mais humanizado o sistema prisional. A título de exemplo, vale lembrar o caso particular de uma juíza-corregedora
(Dra. Érica Raskin, de Campinas) cuja iniciativa e determinação, garantiu às mães presas as visitas dos filhos, mediante autorização da entrada de um responsável indicado pela própria
presa. Desta forma, fica facilitada a questão da guarda, pois,
quem cuida da criança também se torna responsável pela manutenção do vínculo entre mãe e filhos. Este exemplo mostra
como, na execução penal, a ação jurídica pode levar em conta
não somente o cumprimento de uma ação punitiva, mas também a viabilização da vida real e a concretização daquilo que a
lei preconiza. A portaria que rege este procedimento na região
de Campinas (assim como outros que porventura existam) poderia ser expandida e normatizada para todo o Estado de São
Paulo em forma de lei estadual. São práticas como esta que fazem presente um olhar jurídico mais humanizado e conferem
responsabilização social ao campo do Direito.
c) Redimensionamento do trabalho do assistente social em
delegacias femininas.
A atuação do assistente social tem sido insuficiente, e, por
conseguinte, a obtenção dos resultados é insípida. Há necessidade imediata de promoção de debates para rever o trabalho
que os assistentes sociais podem desenvolver, principalmente
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na ampliação e diversificação de ações que concretizem a garantia da aplicação da LEP e da dignidade humana no universo prisional feminino. Esta perspectiva pode ser implementada
através de articulações entre as demandas apresentadas pela
mulher presa, as iniciativas da sociedade civil e das diferentes
entidades sociais, bem como de pessoas individualmente comprometidas com esta questão social. Cabe ao profissional do
Serviço Social a função de mediador destas articulações.
A atuação do assistente social muitas vezes não é prevista
ou não é clara na legislação. Eis alguns exemplos:
– é difícil identificar a atuação do assistente social junto
aos egressos no que diz respeito ao subsídio técnico
para a ressocialização (Cf. art. 25 a 27 da LEP);
– a composição do CNPCP (art. 62-64) não inclui explicitamente o assistente social, faz vaga referência às
“ciências correlatas”, não esclarece quais são elas, não
deixa claro como o assistente social poderá contribuir
com a prática de sua formação profissional nem define suas atribuições específicas no âmbito do sistema
prisional;
– está prevista ( art. 139), a aplicabilidade da observação cautelar e a proteção pontual aos interesses sociais
das presas, pelos assistentes sociais, cujos pedidos de
livramento condicional tenham sido aceitos, mas a lei
não é praticada, uma vez que os poucos acompanhamentos restringem-se ao interior das penitenciárias e
são inexistentes nas cadeias e nos centros de detenção
provisórias;
– a regulamentação da suspensão condicional da pena
((§ 3o do art. 158) estabelece lugar e atribuições do
Serviço Social, mas, não há como acompanhar a(o)
beneficiária(o) posto em liberdade se faltam assisten-
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tes sociais nos quadros multidisciplinares, tanto nas
penitenciárias e nos centros de detenção provisórias
quanto nas cadeias e se, os poucos que existem, não
têm condições de executar outra atividade senão a
elaboração do relatório de avaliação do exame criminológico;
– não é precisa a posição do assistente social penitenciário no rol daqueles que têm a importante função de
levantar os incidentes de excessos e desvios da execução penal (art. 185-186).
Desta forma, compreende-se que o assistente social penitenciário mantenha-se distanciado dos princípios e diretrizes
propostos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS)84
no que diz respeito à integralidade, universalidade e equidade.
d) Ampliação e preparo do número de profissionais para o
atendimento da mulher presa e de seus familiares
O sistema prisional precisa de maior número de funcionários e os funcionários (inclusive o Agente de Segurança) precisam receber preparo específico, como: orientação, cursos de
reciclagem e capacitação, convênios para a concessão de bolsas de estudos visando a formação em nível superior, curso
de línguas (facilitando a comunicação com as presas estrangeiras), educação em direitos, etc.
84. Sistema público que durante seis anos garantiu proteção social à família,
à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, por meio de uma rede
de atendimento descentralizada. Criado a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social e previsto na LOAS, o SUAS teve suas
bases de implantação consolidadas em 2005, por meio da Norma Operacional
Básica do SUAS (NOB/SUAS), que apresenta claramente as competências de
cada órgão federado e os eixos de implementação e consolidação da iniciativa. O SUAS foi recentemente regulamentado pela Lei no 12.435, de 06 de
julho de 2011.
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e) Esclarecimentos às detentas sobre as condições de fixação
das penas
É necessário repensar a forma com que a aplicação da execução penal é comunicada e compreendida pela(o) ré(u) e
entender porque essas mulheres, que passaram pelo sistema
prisional, têm dificuldades para se reintegrarem ao meio social. Com efeito, a prisão não ressocializa nem reeduca, além
de provocar ruptura familiar, com o trabalho e com a própria
identidade social. Após a primeira experiência de cumprimento de pena privativa de liberdade teremos uma nova cidadã,
sem trabalho, sem família e institucionalizada pelo sistema
prisional, pronta para o enfrentamento de novo cárcere com a
sensação de ter adquirido experiência e domínio para driblar
as situações que a levaram à primeira prisão.
O Código Penal prevê um considerável número de condenações mas existe a possibilidade de substituição da prisão.
Entretanto, esta previsão (art. 44 da Lei no 11.343/2006) não se
aplica aos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput e §
1o, art. 34 e art. 37 da Lei no 11.343/2006) que, ao que se viu,
representa 84% dos delitos cometidos pelas mulheres presas.
Trata-se de medida de política criminal pro societate que intentou o recrudescimento da aplicação das penas sem considerar
os princípios e propósitos da LEP, isto é, “a efetivação das disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado” (art. 1o).
A Lei no 11.343/2006, no entanto, prevê a concessão do livramento condicional pelo amparo legal da primariedade (parágrafo único do art. 44) após o cumprimento de dois terços
da pena. Todavia, os esclarecimentos às detentas quanto ao
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encurtamento do tempo de cumprimento da pena tem sido
negligenciado, por omissão, em detrimento da orientação da
“ajuda que vem de dentro”, contribuindo para que haja 60% de
reincidência das mulheres presas entrevistadas. Neste sentido,
é importante uma ação estratégica e específica de membros
da Magistratura, do Ministério Público, dos Conselhos e dos
demais agentes que atuam na efetivação da justiça, no intuito
de diminuir a reincidência e a prevenção do agravamento da
condição social da presa e de sua família (especialmente, filhos
gestados e nascidos nas prisões, das crianças e adolescentes
que serão irremediavelmente encaminhados aos abrigos, dentre outros problemas).
Entre as vantagens do adequado processo individual de
ressocialização, algumas merecem destaque: evita a sensação
de impunidade, desde que orientada com eficiência; o gasto
público é menor; reduz significativamente as chances de reincidências; minora a possibilidade de quebra do vínculo familiar, favorecendo sua reinserção social; permite a atuação de
profissionais qualificados em ações sociais que buscam beneficiar a sociedade.
f) Fomento à participação da sociedade civil nas questões penitenciárias através dos Conselhos de Comunidade
O Conselho da Comunidade (CC) é órgão da execução penal, previsto na LEP (art. 61, inciso VII, da LEP), composto por,
no mínimo, 1(um) representante de associação comercial ou
industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da Ordem
dos Advogados do Brasil e 1 (um) assistente social escolhido
pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes
Sociais.
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O CC é o elo entre o Estado, a sociedade e a população carcerária, daí a importância de sua inserção política na comunidade, visando à estruturação e a articulação de propostas e
soluções. É importante realçar a necessária integração do assistente social no Conselho como um dos profissionais responsáveis pela visitação aos estabelecimentos penais, ao menos uma
vez ao mês.
A pesquisa não pretendeu, é claro, esgotar a complexidade
do tema, mas oferecer alguma contribuição para o aprofundamento e a ampliação do debate na direção de medidas concretas. Trazendo à tona relevantes aspectos de caráter individual
e coletivo sobre a condição humana em que vivem as mulheres
antes de serem presas e o que a cisão do cárcere representa na
vida dessas pessoas e suas famílias, os resultados da pesquisa
evidenciam e reforçam a necessidade de permanente reflexão
bem como de adequada intervenção para além das propostas
técnico-operativas de todas as áreas profissionais envolvidas.
I., africana, presa por tráfico internacional na Penitenciária
Feminina do Butantã, ao término da entrevista, assim se dirigiu-se aos pesquisadores:
“Posso fazer uma pergunta? Vocês vêm aqui, escrevem no caderno, anotam tudo. O que já mudou?”.
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