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INTRODUÇÃO

A pesquisa “O sistema prisional feminino e a questão 
dos direitos humanos – um desafi o às políticas sociais” tem 
como proposta analisar a condição da mulher no sistema pri-
sional do Estado de São Paulo, buscando conhecer e compre-
ender seu contexto relacional social e familiar, e os motivos 
que a conduziram ao delito. Nessa perspectiva, pretende-se 
analisar as políticas sociais para as mulheres em cumprimen-
to de pena, bem como as correspondentes responsabilidades 
do poder público presentes na legislação e na jurisprudência. 

Centralizado nos direitos humanos e nas políticas pú-
blicas que se articulam em torno do fenômeno criminológico 
no universo feminino este projeto tem por missão contribuir 
para a confi guração das políticas sociais públicas dirigidas às 
mulheres em cumprimento de pena. Os eixos e áreas temáti-
cas de saberes são: Políticas Públicas, Serviço Social, Direitos 
Humanos, Ciências Sociais, Psicologia e Comunicação.

Algumas razões motivaram a decisão de analisar o sis-
tema prisional feminino desse ponto de vista específi co. Ini-
cialmente, porque a confi guração do fenômeno criminológico 
e, por conseguinte, do sistema penitenciário, assumiu uma 
expressão e visibilidade que tem reafi rmado interesses, que 
se traduzem na realização de estudos e análises acadêmico-
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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, hoje, a criminologia feminina e os regimes penais as-
sociados não constituem um universo fechado e defi nido no 
qual motivos e efeitos se circunscrevem à ação e responsa-
bilidade individual e à confi guração 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 a família, o trabalho, a edu-
cação, o grupo social e as representações sociais. Por último, 
porque a recorrente “invisibilidade” do feminino no âmbito 
do sistema prisional, sendo também uma questão de aborda-
gem de gênero, é uma questão de direitos humanos em que 
se vislumbram aspectos de continuado desrespeito e desca-
so e de certo esquecimento tanto por parte da sociedade civil 
quanto do Estado.

Habitualmente, os campos institucional e social dedica-
ram atenção particular e específi ca à mulher, pela mão pater-
nalista do legislador, que vai do papel punitivo ao piedoso, e, 
sobretudo, pela residual representação estatística da crimino-
logia feminina no âmbito dos sistemas judiciais e da imagem 
pública.

Desde 1946 que a população feminina no Brasil ultra-
passa a população masculina, no entanto, as taxas de crime 
e as taxas de encarceramento não ultrapassam os 5,86% da 
população penitenciária total – Departamento Penitenciário 
Nacional do Ministério da Justiça – DEPEN, dezembro/2008.
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Qual a pertinência de tratar um fenômeno que, do ponto 
de vista da representatividade populacional, não constitui, apa-
rentemente, 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, por uma 
extensa investigação bibliográfi ca e leitura de trabalhos, fi cou 
evidenciado que concretamente não há nenhuma política que 
possa modifi car o quadro de violência e o ciclo de repetição 
intergeracional. Isso signifi ca que é necessário agir sobre o sis-
tema de relações sociais dentro e fora das prisões.

A pesquisa está estruturada em três grandes fases: a pri-
meira fase, circunscrita ao sistema penitenciário feminino do 
Estado de São Paulo que está em andamento e cujos resulta-
dos parciais apresentamos neste documento; a segunda fase, 
ampliada às penitenciárias femininas do Brasil; e a terceira 
fase, um estudo comparativo entre o sistema prisional do Bra-
sil e de Portugal. 

A primeira etapa do projeto consistiu do estudo e levan-
tamento de dados e informações sobre o tema, aproximação 
da realidade em questão e reconhecimento do cotidiano das 
mulheres presas. Foram realizados encontros mensais a partir 
da apresentação do projeto para a Deputada Luiza Erundina, 
em 8 de dezembro de 2008, e organizada uma sequência de 
momentos para estudos e refl exões sobre a temática.

A pesquisa foi iniciada com levantamentos documentais 
e bibliográfi cos e o registro de outras pesquisas que por aca-
so estivessem em andamento, para conhecer suas propostas 
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e extensão. Foi realizado um mapeamento da legislação, bem 
como um estudo quantitativo a partir dos dados encontrados 
no DEPEN sobre a condição da mulher presa no Estado de 
São Paulo. Da mesma forma procurou-se identifi car através 
dos mecanismos informacionais e virtuais, as organizações 
não-governamentais que mantém ações dirigidas à questão 
em estudo. 

Para chegar ao sistema prisional feminino no Estado de 
São Paulo, foi necessário superar muitas difi culdades de aces-
so e obter autorização das instâncias formais (delegacias, juí-
zes, ONGs) para ter acesso às penitenciárias e às mulheres pre-
sas; isso porque o sistema prisional é “blindado” à sociedade 
civil e seu acesso é praticamente restrito ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, foi por meio da Pastoral Carcerária da 
cidade de Jundiaí, na pessoa da Irmã Laura (freira do conven-
to das Missionárias de Jesus), que iniciamos os contatos com 
a Delegacia de Polícia de Itupeva, que mantém presas 60 mu-
lheres. Pelo contato com o delegado responsável, agendamos 
a primeira visita para o dia 01 de junho de 2009. Foram con-
sideradas algumas estratégias de abordagem, postura profi s-
sional e aparência, tais como, simplicidade na linguagem e na 
aparência, vestimentas sóbrias, equipamentos apropriados e 
pontualidade. A grande motivação estava em buscar conhecer 
e contribuir com o sistema prisional feminino no Brasil, neste 
momento, em São Paulo, Itupeva. Foi assim que iniciamos a 
primeira fase da pesquisa sobre o sistema prisional feminino 
na cidade de Jundiaí na Delegacia de Polícia de Itupeva.

A pergunta-chave para o entendimento da situação da 
mulher encarcerada e de possíveis saídas e soluções sob a óti-
ca das detentas era: “Se vocês pudessem fazer alguma coisa 
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para melhorar o sistema prisional, o que fariam? (Na perspec-
tiva da rotina, das atividades alternativas, da política pública, 
da família, etc.)”.

A aproximação com a realidade das mulheres presas 
se deu, inicialmente, pela realização de duas visitas: uma na 
Delegacia de Polícia de Itupeva – marco dessa etapa – locali-
zada a aproximadamente 70 quilômetros de São Paulo, nas 
proximidades de Jundiaí, e outra, na Penitenciária Feminina 
de Franco da Rocha (em reunião da rede socioassistencial do 
Varjão – bairro de Itupeva) estendida à Associação Maria de 
Magdala.1 Os objetivos das visitas e entrevistas eram visuali-
zar a rotina no cárcere, conhecer um pouco do cotidiano e do 
ambiente prisional, alguns códigos utilizados e as regras às 
quais as mulheres presas são submetidas.

As principais demandas trazidas por uma mulher egres-
sa referem-se às questões de saúde física e bucal, convivência 
familiar, especialmente com os fi lhos, informações sobre os 
processos e condições ambientais, tais como alimentação, tra-
balho e atividades educativas.

Seja qual for a razão da prisão, a existência do sistema 
prisional evoca os mais duros qualitativos às encarceradas. 
Nesta primeira fase, constatamos uma certa homogeneização 
do crime (tráfi co e consumo de drogas), bem como com o pa-
drão do habitus2 e com a autoridade do Primeiro Comando da 
Capital – PCC.

1. A Associação Maria de Magdala faz parte da Pastoral Carcerária da Dioce-
se de Jundiaí, que foi determinante para a concretização desta fase da pesqui-
sa. Ao nos aproximarmos de seus integrantes/agentes – os quais vivenciam a 
solidariedade, responsabilidade, perseverança e o compromisso há 27 anos 
nas cadeias públicas da região – houve a possibilidade deste trabalho.
2. O conceito de habitus foi desenvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bour-
dieu, com o objetivo de pôr fi m à antinomia indivíduo/sociedade dentro de 
uma abordagem estruturalista da sociologia. Relaciona-se à capacidade de 
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A metodologia utilizada na perspectiva da visão mul-
tidimensional3 vem permitindo conjugar conhecimentos de 
diferentes áreas de saberes, considerando a dinamicidade da 
relação entre o todo e a parte, portanto, entre Estado, socie-
dade civil e sujeito investigado, ou seja, a mulher presa e sua 
condição. A investigação do sistema prisional feminino tem 
permitido desvelar não só o descumprimento dos direitos da 
mulher como também a frequência de atitudes e de relações 
antiéticas na vida da prisão. 

uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio 
de disposições para sentir, pensar e agir. É, portanto, um “(...) sistema de 
disposições duráveis e transferíveis que, integrando todas as experiências passadas, 
funciona a cada momento como uma matriz de percepções, apreciações e ações, e tor-
na possível a realização de tarefas infi nitamente diferenciadas, graças às transferên-
cias analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma 
e graças às correções incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas 
por estes resultados”. (p.65, BOURDIEU, Pierre, 1983. Sociologia.org. Renato 
Ortiz. São Paulo: Ática) 
3. Metodologias multidimensionais são formas organizativas de empreen-
der diferentes modalidades de investigação e intervenção. De inspiração 
inter e transdisciplinar buscam desocultar as indagações sobre as condições 
humanas, assimilando e articulando as diversas aquisições das diferentes 
disciplinas e métodos que assimilamos no decorrer de todo processo de for-
mação e construção do conhecimento. (Rodrigues, Maria Lucia e Limena, 
Maria Margarida in Metodologias Multidimensionais em Ciências Huma-
nas, Série Pesquisa, LiberLivro, Brasília, 2006)



1 – A MULHER E A PRISÃO

Sempre que se fala de prisões, não é usual a designação 
“prisões masculinas”, quando os seus ocupantes são homens. 
Na maioria das vezes, a expressão só emerge por contraposi-
ção às “prisões femininas”, essa sim uma designação inesca-
pável quando são mulheres os reclusos em questão. Ao con-
trário dos homens, parecem nunca ser presas numa “prisão”, 
só numa prisão “feminina”. Convenções linguísticas à parte, 
um relance aos títulos de publicações no domínio dos estu-
dos prisionais confi rma isto mesmo: o gênero só é especifi ca-
do quando as questões investigadas têm como cenário uma 
prisão de mulheres. Poderia se pensar que essa distinção se 
faz para especifi car uma forma de prestação de serviço mais 
particularmente preocupada com o feminino, o que não seria 
nenhum privilégio, uma vez que são as mulheres as respon-
sáveis diretamente pela confi guração da estrutura familiar, 
especialmente quando se considera a maternagem e os cui-
dados com os fi lhos. Recorrentemente, se ignora uma abor-
dagem mais ampla que articule os diferentes contextos, tais 
como, origem das populações, seus laços sociais, familiares, 
simbólicos, suas visões de mundo, entre outros. Importante 
pensar, por exemplo, na distância geográfi ca em relação ao 
meio de origem e nas implicações dessa distância em termos 
de visitas, tempos de viagem com saídas precárias, ligação 
aos fi lhos ou ao grupo social de referência.



16 RELATÓRIO PRELIMINAR

No entanto, a omissão ou menção do gênero de que se 
acompanha habitualmente a referência das prisões, conso-
ante se trate do caso masculino ou feminino, está longe de 
ser uma simples questão de números, de peso demográfi co 
relativo ou de acesso aos direitos. Essa dualidade de formula-
ções assinala a própria assimetria que tem marcado o debate 
teórico sobre a reclusão, debate esse que, por sua vez, não é 
inteiramente imune às velhas questões de dominação social 
e simbólica. 

Um olhar histórico sobre os estudos prisionais nos mos-
tra que a reclusão masculina sempre estabeleceu os termos 
de tal debate de maneira universalista, alheia ao gênero, en-
quanto a investigação sobre o seu equivalente feminino se 
desenrolava ao invés, na base mesma do critério de gênero. 
O problema, nesse último caso, era que permanecia amar-
rada a esse critério, ou seja, os contributos teóricos que essa 
investigação foi gerando não eram exportados para além do 
universo das prisões femininas; sempre fi caram aí confi nados 
e não alimentaram de forma recíproca a produção global do 
conhecimento sobre a reclusão. 

Na área da criminologia e das ciências sociais, os estu-
dos sobre as instituições carcerárias femininas evidenciaram, 
ao longo de várias décadas, um distintivo timbre compara-
tivo que se devia ao fato de se subordinarem por inteiro aos 
temas e problemáticas elaborados a partir da pesquisa sobre o 
universo masculino. Para mais, as confi gurações constatadas 
nesse universo instituíam-se em diapasão e modelo de refe-
rência, o que não deixava de ter consequências na perspectiva 
que regia tais estudos.
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Em muitas análises, os contextos carcerários femininos 
ou relevavam a inexistência de uma sub-cultura específi ca e 
interdependente, ou então assumiam uma feição inteiramente 
oposta à masculina. Em outras palavras, no primeiro caso, tra-
ta-se de uma caracterização pela negativa (a ausência de coe-
são e de solidariedade entre as reclusas – evidentemente, por 
relação à forma que assumiam nas instituições masculinas –, a 
ausência de grupos, a ausência de um código recluso, a ausên-
cia de um repertório local de papéis sociais); no segundo caso, 
trata-se de uma caracterização por simetria e contraste. Veja-
se os eixos em torno dos quais supostamente se organizaria a 
“cultura prisional feminina”, reduzidos quase em exclusivo a 
fenômenos como as pseudo-famílias e/ou as díades homosse-
xuais. Ambos os fenômeno foram descritos, sobretudo, como 
uma resposta de natureza emocional a privações afetivas, sem 
que se atendesse as dimensões de outro tipo. Dessa maneira, 
enfatizava-se o contraste entre a natureza dos agregados fe-
mininos e a dos arranjos sociais dos reclusos, nos quais era 
essencialmente focado o conteúdo socioeconômico. Essa “si-
metrização” da reclusão feminina em relação à masculina é 
redutora e pode ter um efeito de distorção de realidades bem 
mais complexas.

Esse privilegiar de diferentes paradigmas descritivos 
para dar conta das confi gurações carcerárias femininas e mas-
culinas, um mais psicológico e outro mais sociológico, porém, 
se quisermos, é recorrente. Até certo ponto, ele vinha recriar 
nos estudos prisionais, o percurso desenhado pelas teorias 
sobre a criminalidade de homens e de mulheres, respectiva-
mente. Se em meados do século XX ganhavam saliência as 
dimensões sociais, econômicas e culturais da delinquência há 



18 RELATÓRIO PRELIMINAR

que se verifi car que o mesmo não ocorreu nas teorias relativas 
a ambos os gêneros. As perspectivas sobre a criminalidade 
feminina iriam permanecer por muito tempo ainda, alheadas 
dessa infl exão. Mesmo sob o olhar contundente em termos 
neo-lombrosianos4 – que considera o criminoso fruto de um 
determinismo genético, ou seja, já nascia com tais caracterís-
ticas que, se corretamente identifi cadas, permitiriam afi rmar 
tratar-se de um criminoso nato –, continuava-se a relevar ins-
tabilidades de natureza biológica e ou psicológica (neuroses, 
manias, distúrbios hormonais, complexos) que tinham lugar 
de destaque na ordem dos motivos que levariam as mulheres 
a delinquir. Aliás, nos dias de hoje, a força das explicações 
psicológicas do crime repercute, sobretudo, nas prisões de 
mulheres com programas penitenciários de tratamento que 
tendem a reposicionar problemas de ajustamento psicológico, 
situações sociais complexas em termos de alojamento, pers-
pectivas de emprego, dependências e violência doméstica, 
quando não de exclusão social profunda.

Isso provocou, durantes décadas, uma limitada atenção 
e regulação dos aspectos penitenciários relativos à delinquên-
cia feminina culminando, até hoje, com a forma indiferencia-
da de confi guração dos espaços prisionais e com a coabitação, 

4. Mesmo sob nosso olhar desconfi ado é importante explicitar que a contri-
buição principal de Lombroso para a Criminologia não reside tanto em sua 
famosa tipologia (em que destaca a categoria do "delinqüente nato"), ou 
em sua teoria criminológica, mas no método que utilizou em suas investi-
gações: o método empírico. Sua teoria do delinqüente nato foi formulada 
com base em resultados de mais de quatrocentas autópsias de delinqüentes 
e seis mil análises de delinqüentes vivos; e o atavismo que, conforme o seu 
ponto de vista, caracteriza o tipo criminoso – ao que parece – contou com o 
estudo minucioso de vinte e cinco mil reclusos de prisões européias. (MO-
LINA, Antonio García-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 4. ed. 
São Paulo: RT, 2002. p. 191).
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não tão episódica entre homens e mulheres em situação de 
cárcere.

Embora sejam inegáveis as conquistas femininas, no úl-
timo século, prevalecem os modelos androcêntricos, não só na 
forma das normas legais, mas também no olhar socialmente 
estabelecido sobre os fenômenos da criminalidade ou do des-
vio. Quando se exigem, hoje, espaços mais humanizados nas 
prisões, a imagem associada é a sobrelotação das penitenciá-
rias masculinas, e pouco se revela sobre as circunstâncias em 
que a mulher é quotidianamente violentada – falamos na sua 
condição de corpo, de esposa, de mãe, de ser humano diferen-
çável entre todos os diferentes. Estamos perante um processo 
de invisibilidade nas abordagens institucionais, mas também 
de um descaso, aparentemente deliberado, conduzindo a uma 
múltipla condenação – a mulher presa é também prisioneira 
da sua condição de mulher. Geralmente as mulheres presas 
acabam cumprindo suas penas em cadeias provisórias sem o 
atendimento necessário a que têm direito. “Nesta cadeia, hoje, 
uns 40% das 56 presas já estão condenadas defi nitivamente e estão 
cumprindo pena aqui... e por que não é o ideal como cadeia provisó-
ria?... porque não tem condição da presa exercer um trabalho, uma 
reabilitação melhor... No sistema penitenciário tem um hospital, tem 
um médico, tem o diretor de trabalho, tem o diretor de disciplina, 
diretor de lazer... e como se observa aqui, são 4 celas... a rigor deveria 
ter 6 pessoas em cada cela, num total de 24 presas... é uma população 
razoável, seria o limite... tem aquela metragem por pessoa que não é 
obedecida...”5

5. Texto retirado da entrevista com o Delegado da Cadeia Civil de Itupeva.





2 – A PRISÃO E A MULHER

Consideramos que as prisões, hoje, confi guram-se como 
espaços físicos 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 so-
lução aos desviantes. As muralhas podem signifi car para a so-
ciedade uma circunstância pedagogicamente necessária para 
sua própria segurança e sobrevivência, envolta, muitas vezes, 
por discursos retóricos de cuidado social, mas que se revelam, 
crescentemente, como espaços exclusivamente punitivos vol-
tados à segregação e estigmatização dos desiguais.

Quando as implicações da condição da mulher e dos 
seus direitos fundamentais são analisados à luz de um refe-
rencial mais amplo e crítico, a prisão constitui-se, hoje, em um 
espaço exclusivamente punitivo e homogeneizante, voltado 
ao controle e à segregação punitiva dos desiguais, sobretudo 
daqueles marcados por distintos contextos sociais, econômi-
cos 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 de acentuada 
tentativa de transformação da sua identidade e de sua con-
dição.
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O termo “mulher encarcerada” remete a uma represen-
tação individual derivada de um contexto social, histórico e 
cultural que atribui à mulher um conjunto de estigmas e pre-
conceitos que, do ponto de vista etiológico, são associados a 
atos de violência e humilhação, indignação e sofrimento, tan-
to como agressora quanto na condição de vítima. Esse pro-
cesso de múltipla afetação da mulher – inferior, submissa e 
pecadora – conduziu, no Brasil, a uma outra invisibilidade da 
sua condição enquanto mulher encarcerada: o descaso para 
com a sua individualidade na perspectiva de uma entidade 
hominifi cada, homogênea e esquecida, na irrelevante impor-
tância estatística.

Acresce-se a essa invisibilidade institucionalizada den-
tro de muros a imagem socialmente construída sobre a mu-
lher que delinquiu. A mulher encarcerada constitui a nega-
ção 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 tratam 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.

A Lei de Execução Penal – LEP, criada em 1984, vem 
orientar e regulamentar as condições de cumprimento de pe-
nas privativas e restritivas de liberdade. A impossibilidade da 
estrita observação ou até mesmo do sentido orientador da lei 



 O SISTEMA PRISIONAL FEMININO E A QUESTÃO DOS DIREITOS HUMANOS 23

é reconhecida por todos os níveis e agentes do sistema legis-
lativo, 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 que não conseguem atingir seus 
objetivos. O sistema penitenciário se fecha num universo im-
penetrável, impossível de proceder a mudanças, ocultado e 
mascarando a realidade prisional, abrigando-se no recorrente 
argumento da escassez de recursos para adequar as unida-
des penitenciárias ao aumento das taxas de criminalidade. 
A consequência imediata é a sempre anunciada e reconheci-
da: superlotação das cadeias com o decorrente agravamento 
das condições já precárias de acolhimento da população pri-
sional. “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 fi cou 
aquele provisório como defi nitivo ... tem gente que chega a cumprir 
pena aqui... agora é que tem aquele CDP de Franco da Rocha... não 
recebi nenhum documento ofi cial... vai ser feita esta inclusão, deslo-
car... 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...”6 

Observamos um sério limite: a “impossibilidade” ins-
titucionalizada 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 in-

6. Texto retirado da entrevista realizada com o Delegado da Cadeia Civil 
de Itupeva.
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divíduo; essa situação se agrava quando se trata da “mulher 
encarcerada”.

Veja-se que a ideia de construção de espaços diferen-
ciados para homens e mulheres, prevista na reforma de 1940 
(momento em que o Estado brasileiro assumiu a competência 
exclusiva de acolher e cuidar dos condenados), que culminou 
com a construção do Presídio de Mulheres no Carandiru, não 
sofreu evolução signifi cativa, sendo recorrente, nesse espaço 
de tempo, as adaptações de espaços masculinos para rece-
ber o crescente contingente carcerário feminino. Lembramos 
que esse modelo de prisão feminina dos anos 40 acentuava 
(e agora formalizava como modelo ofi cial do Estado) o senti-
do 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 esposos ou compa-
nheiros, direitos que só em maio de 2009 passaram ao regime 
de obrigatoriedade.7 Além do que, as políticas de ressociali-
zação e trabalho, assim como os “direitos” referenciados pela 
LEP, não são monitorados e nada se sabe sobre a sua extensão 
e taxa de implementação, sendo constatada a sua inefi cácia.

Assim, o sistema prisional tem mantido de forma cons-
ciente e institucionalizada a homogeneização da população 
carcerária feminina, negando-lhe os direitos individuais reco-

7. Lei n. 11.942, de 28 de maio de 2009. Dá nova redação aos Art. 14, 83 e 89 
da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para assegu-
rar às mães presas e aos recém-nascidos condições mínimas de assistência.
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nhecidos nas normas nacionais e internacionais, como a indi-
vidualização das penas, não exercendo o seu efetivo papel de 
“socializador”, “educador”, “includente” e “exemplar”, pelo 
contrário, reafi rmando, em muitos casos, a reprodução da ex-
clusão social, da estigmatização e da própria criminalidade.

Subsiste o intuito de transformar e encaixar a mulher 
presa em modelos tradicionais, entendidos de acordo com 
padrões sexistas, no âmbito do caráter reabilitador do “trata-
mento”, que procura restabelecer seu papel social de mãe, de 
esposa e guarda do lar, e fazê-la aderir aos valores da classe 
média, naturalizando as atribuições de gênero e reproduzin-
do a desigualdade no tratamento das presas.

As práticas e comportamentos criminalizados pela nor-
ma tendem a naturalizar-se no olhar coletivo. Furtar e trafi car, 
sendo socialmente reprovados e juridicamente criminaliza-
dos, constituem-se em práticas correntes de um processo de 
sobrevivência do cotidiano, em que faltam o trabalho, a edu-
cação, e do qual a comunidade e o Estado estão ausentes, sem 
efetivamente aplicar as suas políticas públicas de assistência, 
apoio e acompanhamento. 

Na prisão, hoje, a mulher não se esconde das máqui-
nas fotográfi cas do pesquisador; enfrenta a sua circunstância 
reconhecendo a infração, mas não interioriza a outrora ver-
gonha ou estigmatização moral. A sua conduta legitima-se 
agora no contexto alargado do grupo social em que se situam 
as suas práticas consideradas possíveis: trafi car é um negócio 
(reconhecido como ilegal e que pode levar à prisão), mas que, 
em princípio, não ofende ninguém. É um expediente dispo-
nível para suprir necessidades imediatas de sobrevivência e 
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assegurar a coesão do grupo familiar. É, também, a maneira 
de demonstrar força no âmbito das correlações de forças da 
sociedade.

Por outro lado, observa-se uma substancial alteração 
dos processos identitários da “mulher encarcerada”. Durante 
décadas, a mulher presa conviveu com o universo do desco-
nhecido, decorrente da diversidade de origens e de motiva-
ções do seu desvio, e entre desconhecidos tornava-se vulne-
rável aos processos de modelagem da personalidade e dos 
valores. Essa circunstância favorecia à construção (e a autor-
reconstrução) de uma identidade de gênero identifi cada nas 
atividades restauradoras da personalidade feminina pratica-
das na prisão.

Hoje, por efeito da crescente associação a grupos so-
ciais vulneráveis e excluídos do sistema socioeconômico e 
educativo, e dada a alteração do espectro criminológico com 
o aumento do consumo e tráfi co de entorpecentes, as identi-
dades coletivas emergem a partir da noção de pertencimento 
de classe, de bairro, de vizinhança e, muitas vezes, do grupo 
familiar. “... a gente nota que tem a mãe e a fi lha envolvidas no 
tráfi co... o marido que quer visitar não pode porque ele já cumpriu 
pena ou é egresso...nota-se que nessa tentativa de fazer visita há um 
envolvimento da família... aí se revezam, entra o marido, fi ca um 
tempo, depois a mulher fi ca vendendo, trabalhando lá com tráfi co; 
então ela é presa... aí fi ca a mãe... já notei isso aí, é um círculo...”8

Essa homogeneidade sociográfi ca dos contingentes de 
reclusas altera a representação da prisão – do anterior vácuo 

8. Texto retirado da entrevista realizada com o Delegado da Cadeia Civil 
de Itupeva.
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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 confi gurar a ressocialização ou a efetivação de políticas 
públicas como um processo amplo, poderemos entender os 
recentes fenômenos como um movimento de “auto-organiza-
ção”, que vem ocupando os espaços de abandono do Estado 
– observe-se a recente constituição das “facções criminosas”, 
as ações das ONG’s e o papel das igrejas para suprir espaços 
importantes do desempenho “cuidador” atribuído e reclama-
do do Estado.

Na Delegacia de Polícia de Itupeva, local onde foi rea-
lizada a primeira fase do projeto, o comando (PCC) tem voz e 
foi ela, a voz, que determinou aos pesquisadores, quais presas 
poderiam e seriam entrevistadas. Ao chegarmos diante das 
celas, ocorreu o diálogo que segue:

– O que vocês querem de nós? Com quem querem falar?

– Com uma pessoa grávida ou que tenha tido um fi lho 
aqui, na prisão.

– L., vai conversar com elas, mas veja lá o que você vai 
dizer.

– M., você teve fi lho aqui e deve conversar com elas.”9 

Foi assim que, mediadas pela Pastoral Carcerária, foram 
iniciados os primeiros contatos.

9. Texto retirado da entrevista realizada com as presas na Cadeia Civil de 
Itupeva.





3 – UM OLHAR SOBRE A LEI

Hoje, o retrato do sistema prisional brasileiro é compos-
to de imagens que revelam o desrespeito aos direitos humanos 
e, assim, o desrespeito aos direitos e garantias fundamentais 
do indivíduo preso, expressas nos Artigos 1º e 5º da Consti-
tuição Federal.10 Por extensão, trata-se, também, da violação 
aos tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é 
signatário, como a ‘Declaração Universal dos Direitos do Ho-
mem’, a ‘Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes’, a ‘Convenção Interame-
ricana para Prevenir e Punir a Tortura’, a ‘Convenção Intera-

10. Da Constituição Federal:
Título I – Dos Direitos Fundamentais
Art. 1o – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado De-
mocrático de Direito e tem como fundamentos:
(...) III – a dignidade da pessoa humana;
(...) Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo I – Dos Direto e Garantias Fundamentais e Coletivos
Art. 5o – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
(...) III – ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante;
(...) XLVII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo 
com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas as condições para que possam perma-
necer com seus fi lhos durante o período de amamentação; (...)
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mericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher’ (Convenção de Belém do Pará), a ‘Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher’ (CEDAW), entre outras.

Se essa continuada violação é reconhecida pelo Estado, 
em todas as suas instâncias (legislativo, executivo e judiciário) 
– ver relatório do Grupo Interministerial de 2007 –, importa 
observar que o contexto legal enquadra as normas e as práti-
cas associadas ao sistema prisional feminino.

Com um primeiro olhar sobre os depoimentos, relató-
rios e pesquisas já realizadas sobre o tema,11 verifi ca-se que 
estamos perante procedimentos, práticas e decisões arbitrá-
rias, destituídas de legitimidade legal ou de enquadramento 
mais amplo em políticas públicas, que operam, muitas vezes, 
contra princípios e normas estabelecidos pelo próprio Estado.

Em uma primeira apreciação, portanto, o universo pe-
nitenciário observado no Estado de São Paulo constitui-se em 
espaço autônomo, com regras e códigos fechados, blindado 
ao olhar da sociedade – veja-se a difi culdade em visitar as ins-
talações, obter depoimentos de reclusas ou funcionários e em 
conhecer os números exatos para efeitos de estudos e esta-
tísticas. É recorrente o protesto, manifestado quer por orga-
nizações humanitárias quer pelos membros das instituições 
do Estado, em face desse bloqueio, como se tratasse de uma 
organização à parte das regras e dos procedimentos de con-
trole e de informação estabelecidos em um regime de governo 
democrático.

11. Sobre esta matéria verifi car os livros Cobras e Lagartos e Mini-Código de 
Direitos Humanos.
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A partir do momento da atribuição da pena restritiva ou 
privativa de liberdade, o indivíduo deixa de pertencer a uma 
sociedade onde as normas são conhecidas, para ingressar em 
um mecanismo de “dessocialização” que o afasta do seu con-
texto, anula seus direitos subjetivos, assim como afasta a so-
ciedade de qualquer possibilidade de acesso à sua condição e 
ao seu processo de “ressocialização”. Naquele “outro” lugar, 
a liberdade restringida signifi ca também a anulação da lei que 
garante e protege os indivíduos dos poderes arbitrários – o 
indivíduo passa a ser regido por “códigos” e “normas inter-
nas” opacas, casuísticas e destituídas de princípios abrangen-
tes, igualitários e promotores da dignidade humana. Trata-se, 
assim, de um universo em que os princípios constitucionais e 
legais não se legitimam.

A Lei de Execução Penal – LEP – estabelece como prin-
cípios orientadores, a individualização da pena e o regime de 
progressão da pena, tendo como referencial a ideia de resso-
cialização do apenado na perspectiva de que a pena constitui, 
mais do que uma punição ou castigo, um processo de “to-
mada de consciência”, de uma “conduta” e de “aquisição de 
competências” profi ssionais e intelectuais que lhes permitam, 
no regresso ao quotidiano, desenvolver práticas de inclusão 
na vida ativa e nos grupos sociais de pertencimento.12

12. Da Lei de Execução Penal (LEP), Lei n. 7.210 de 11 de julho de 1984:
Art. 1º – A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sen-
tença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica inte-
gração social do condenado e do internado.
(...) Art. 5° – Os condenados serão classifi cados, segundo os seus anteceden-
tes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal.
Art. 6º – A classifi cação será feita por Comissão Técnica de Classifi cação 
que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade 
adequada ao condenado ou preso provisório.
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Complementarmente, a LEP expressa como relevante 
o acompanhamento do egresso no processo de reintrodução 
nos contextos de acolhimento – nas famílias, nos grupos so-
ciais, no trabalho ou na escola. Trata-se, assim, de uma lei que 
olha o indivíduo associado a uma origem e a contextos mais 
amplos, portador de especifi cidades que o torna diferente nas 
suas circunstâncias, especialmente aqui, no caso da mulher.

A individualização da pena assenta-se no princípio da 
“reabilitação” em que prevalece a mera imposição (raramente 
interiorizada) do castigo. Por outro lado, a progressão do re-
gime de encarceramento permite que o sistema acompanhe o 
indivíduo no seu quotidiano do cárcere, avaliando continua-
mente a sua “reabilitação” e ajustando, progressivamente, as 
condições de encarceramento a uma maior aproximação com 
o mundo exterior e com os seus ambientes de inserção.

Um e outro mecanismo não são hoje adotados pelo sis-
tema penitenciário do Estado de São Paulo, e genericamente 

Art. 7º – A Comissão Técnica de Classifi cação, existente em cada estabeleci-
mento, será presidida pelo Diretor e composta, no mínimo, por dois chefes 
de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se 
tratar de um condenado à pena privativa de liberdade.
Art. 8º – O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos 
elementos a uma adequada classifi cação e com vistas à individualização da 
execução.
(...) Art. 27 – O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a 
obtenção de trabalho.
Art. 28 – O trabalho do condenado, como dever social e condição de digni-
dade humana, terá fi nalidade educativa e produtiva.
(...) Art. 112 – A pena privativa de liberdade será executada em forma pro-
gressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada 
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no re-
gime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo 
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
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em todo o Brasil, como práticas instituídas e monitoradas. Ob-
serve-se que o exame criminológico, obrigatório, que conduz à 
determinação do regime de cumprimento da pena, não é hoje 
realizado, perdendo-se, desde o primeiro contato do indiví-
duo com a prisão, qualquer possibilidade de estabelecer um 
olhar sobre as suas circunstâncias e contextos. O indivíduo 
(o pretendido diferente) passa a engrossar o contingente dos 
indiferenciados, salvo se for manifesta a sua periculosidade 
(para si ou para os outros), se é acusado de crime socialmente 
hediondo ou se possui formação acadêmica superior.

Assim, negando os princípios da lei, o sistema peniten-
ciário do Estado de São Paulo, nega, também, o princípio “re-
abilitador” da pena e os postulados de garantia dos direitos, 
optando, arbitrariamente, pelo sistema punitivo institucio-
nalizado. Essa omissão torna-se relevante no caso da mulher 
quando ignora, por exemplo, a sua condição de gravidez, de 
maternidade, de mãe, ou, ainda, a distância geográfi ca exis-
tente entre ela e sua família.13

13. Da Lei de Execução Penal:
Art. 14 – A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter pre-
ventivo e curativo, compreenderá o atendimento médico, farmacêutico e 
odontológico.
§  2° – Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover 
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante a 
autorização da direção do estabelecimento.
§  3° – Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente 
no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido (acrescentado em 
28 Maio 2009).
(...) Art. 83 – O estabelecimento penal, conforme sua natureza, deverá con-
tar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, 
educação, trabalho, recreação e prática esportiva.
§  2° – Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente 
no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido (novo texto intro-
duzido em 28 Maio 2009).
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Por outro lado, a ausência de unidades em regime de 
reclusão semiaberto, sobretudo para mulheres, segura grande 
parte da população carcerária no regime fechado, sendo que a 
sua eventual progressão para o regime aberto se realiza sem 
qualquer transição, ou seja, sem a integração em programas 
de trabalho, educação e socialização, que poderiam permitir a 
“reabilitação” prevista.

Esses reconhecidos “desvios” da lei e dos princípios da 
dignidade humana são sustentados por um discurso, esse sim 
institucional e de Estado, que usa como argumentos a ausên-
cia de estruturas físicas adequadas, a escassez de recursos hu-
manos e fi nanceiros e o crescente aumento da criminalidade. 
Assim, as práticas e a gestão quotidianas fi cam a critério de 
habilidades individuais dos agentes do sistema para gerir as 
circunstâncias e também para decidir percursos de vida que 
apenas o acaso poderá determinar.

Observa-se, então, que o âmbito do desrespeito pelos 
princípios constitucionais se equaciona num campo institu-
cional sobre o qual a sociedade não exerce qualquer tipo de 
fi scalização ou acompanhamento, como se tratasse, também 
ele, de uma prisão à mercê das justifi cativas operacionais e 
dos discursos populistas com viés discricionário e repressi-

(...) Art. 89 – Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de 
mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para 
abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a 
fi nalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa.
Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste 
artigo:
I – atendimento por pessoal qualifi cado, de acordo com as diretrizes adota-
das pela legislação educacional e em unidades autônomas; e
II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e 
à sua responsável.
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vo. Hoje, no Estado de São Paulo, as mulheres estão sujeitas, 
no atendimento dos seus direitos, à autorização (ou seja, ao 
critério) do Diretor da unidade penitenciária (é o caso, por 
exemplo, da consulta médica e da visita íntima).

Esses paradoxos, tendo em conta o desenvolvimento do 
processo de democratização do Brasil, não são destituídos de 
sustentação de uma cultura política. Após mais de vinte anos 
de governo militar, o Brasil iniciou uma transição democráti-
ca marcada por confl itos entre grupos do status quo e grupos 
que buscavam implantar um modelo democrático. Apesar da 
transição para o regime democrático, associado ao programa 
de reforma do Estado, prevalece a continuidade das hierar-
quias tradicionais e de algumas práticas do regime autoritá-
rio, ao mesmo tempo em que se ampliam os atos violentos e a 
percepção de risco na sociedade, sobretudo, em grandes áreas 
urbanas como São Paulo.

Nesse processo, se no plano da segurança pública, com 
vistas a adequar a estrutura política aos parâmetros do esta-
do de direito, restringiam-se as atribuições formais das forças 
militares e policiais no plano socioeconômico, entretanto, fo-
ram aplicadas medidas de ajuste estrutural, que reduziram os 
investimentos sociais, promovendo o aumento dos índices de 
pobreza e exclusão, induzindo a condições para o aumento da 
criminalidade.

Esse contexto permitiu a propagação de duas tendências 
de resposta jurídica, entre os anos 80 e 90. Por um lado, foram 
difundidas as tendências de “garantia dos direitos”, susten-
tados pela universalização dos direitos constitucionais, pelas 
convenções e tratados internacionais. Essa perspectiva perce-
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be o direito penal como instrumento secundário e com efeitos 
limitados, integrado a uma política social mais ampla, que de-
veria revestir-se de um caráter indutor e integrador. Por ou-
tro lado, e segunda resposta jurídica, em uma perspectiva da 
“lei e da ordem”, atribui funções preventivas ao direito penal, 
propondo, como meio de combate à criminalidade, a amplia-
ção das condutas criminais, o endurecimento das penas de 
prisão, o aumento da vigilância policial sobre a generalidade 
das relações sociais, de onde provêm as ações penalizadas e a 
determinação das obrigações positivas da conduta.

Em consequência, ao mesmo tempo em que o Estado 
brasileiro é reformado em suas modalidades de atuação eco-
nômica e social, passa a recorrer ao direto penal e à prisão 
como forma de enfrentamento dos problemas, sejam eles epi-
sódicos ou estruturais. Neste contexto e em continuidade a 
esta fase da pesquisa cabe ainda verifi car:

• os mecanismos que permitem manter uma subcultu-
ra de práticas de poder coercivo que, sendo abusivo 
na sua atribuição pessoalizada, induz a imagem ins-
titucionalizada de um sistema arbitrário, autorregu-
lado e independente dos poderes públicos e do con-
trole social;

• os programas de “reabilitação” da mulher presa 
que se constituem em política pública de socializa-
ção e de inclusão, destacando a variabilidade das 
ações, a constância dos projetos, sua sistematização 
e monitoramento;

• o sentido de atribuição da pena previsto nas dispo-
sições legais sob o abrigo dos princípios dos direitos 
fundamentais do indivíduo. 
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O Brasil é um país em que a questão dos direitos funda-
mentais ainda é pouco efi ciente; mesmo na acepção clássica 
dos direitos fundamentais em suas duas primeiras gerações 
não se alcançou um grau mínimo de efetivação por parte do 
Estado. Parece importante buscar a realização de pesquisas 
e estudos, inventariar (aspecto descritivo) o estado atual dos 
direitos fundamentais em sua acepção tradicional, na relação 
jurídica Estado/particular para, em um segundo momento, 
buscar soluções para a concreta efetivação das promessas 
constitucionais (aspecto propositivo), veiculadas por meio 
dos direitos fundamentais.

No sistema prisional feminino, a questão dos direitos 
humanos, especialmente nas relações de família – seara clás-
sica do direito privado –, falta uma conduta ativa do Estado 
no sentido de garantir vários direitos constitucionais funda-
mentais, tais como o princípio do melhor interesse da criança, 
do direito à convivência familiar (que, no caso da presa, será 
analisado, também, sob o aspecto do direito de visita em sen-
tido lato), entre tantos outros.





4 – BREVE ANÁLISE SOBRE OS DADOS DO 
SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

Com a fi nalidade de melhor entender a situação em que 
se encontram as mulheres em situação de prisão dentro do 
sistema penitenciário no Estado de São Paulo, apresentamos 
um conjunto de dados estatísticos que permitem uma visão 
geral. Um primeiro quadro mostra certa evolução da popula-
ção carcerária feminina, entre os anos 2000 e 2006, no Brasil, 
e forte representatividade face ao total do contingente carce-
rário.

População Feminina Presa no Brasil, 2000 a 2006

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

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

Verifi ca-se, nesse período, um aumento gradual da inci-
dência de mulheres no total da população carcerária brasilei-
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ra, o que representa, tendencialmente, um maior envolvimen-
to nos fenômenos crescentes de criminalidade. 

A partir da comparação desses dados, é possível obser-
var as taxas de aumento da população carcerária feminina, 
em comparação à taxa masculina, e sua relação com o aumen-
to da população em 2000 e 2006.

Variação da População Prisional no Brasil, 2000 e 2006

 População Sistema Prisional População Total do Brasil

 2000 2006 Aumento % 2000 2006 Aumento %

Mulheres 5.601 14.058 150,99 86.223.155 91.946.392 6,64

Homens 169.379 294.728 74,01 83.576.015 94.824.221 13,46

Total 174.980 308.786 76,47 169.799.170 186.770.613 10,00

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

O valor de 150,99% de aumento da população carcerá-
ria feminina, verifi cado entre os anos de 2000 e 2006, mostra 
crescente aumento de mulheres no sistema penitenciário, sen-
do ainda mais signifi cativo por superar o aumento de toda a 
população no mesmo período.

Esse contexto do sistema carcerário do Brasil revela-se 
com algumas particularidades no Estado de São Paulo, as-
sumindo aspectos mais agravados, enquanto sistema penal, 
mas mostrando, também, algumas singularidades estatísticas 
no caso do universo feminino, que requerem um olhar atento 
quanto à confi guração do fenômeno.

A população carcerária feminina, no sistema penitenci-
ário do Estado de São Paulo, era, em dezembro de 2008, de 
6.723 mulheres, acrescida de 3.678 reclusas em cadeias da Po-
lícia Civil, totalizando 10.401 detentas.
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Vagas no Sistema Prisional do Brasil, 2000 e 2006

 População Sistema 
Prisional Vagas Sistema Prisional

 2000 2006 2000
TX. 

Ocupação
2006

TX. 
Ocupação

Mulheres 5.601 14.058 5.345 104,79% 9.825 143,08%

Homens 169.379 294.728 130.365 129,93% 180.969 162,86%

Total 174.980 308.786 135.710 128,94% 190.794 161,84%

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

Esse contexto do sistema carcerário do Brasil revela-
se com algumas particulariedades no Estado de São Paulo, 
demonstrando aspetos graves do sistema penal e também al-
guns “desvios” estatísticos no caso do universo feminino; será 
necessário um olhar atento para a confi guração do fenômeno 
e um acompanhamento cuidadoso para a formulação de polí-
ticas públicas que permitam enfrentá-lo. Oberve-se a diferen-
ça da representatividade proporcional da população feminina 
(total e carcerária) em São Paulo e na União.

População Feminina Total
Restante da União               São Paulo

 

População Carcerária Feminina 
Restante da 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 de popula-
ção feminina encarcerada encontra no contexto social e eco-
nômico da metrópole de São Paulo condições que importam 
caracterizar com detalhe, e que se associam, em um primeiro 
olhar, à diferenciada presença da mulher em um espaço de 
signifi cativa exigência na participação da vida ativa, nome-
adamente no que se refere à importância do seu contributo 
para a constituição da renda familiar, ou mesmo à sua eman-
cipação profi ssional e social. Esse contexto evidencia uma 
confi guração peculiar do espectro criminológico feminino.

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

Segundo esses dados, de dezembro de 2008, é notória a 
afetação ao tráfi co e/ou consumo de entorpecentes da popula-
ção carcerária feminina no Estado de São Paulo. Esse contex-
to torna-se particularmente relevante quando se verifi ca que 
esse crime representa 12,52% do total no Estado (quando a 
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população carcerária feminina é de 4,66%), e que representa 
38,12% em toda a União (quando a população carcerária femi-
nina do Estado representa 28,80% da União).

Essa evidência dos dados gerais é constatável quer nas 
declarações produzidas pelo Delegado da Cadeia Civil de 
Itupeva, quer nos relatos das detentas, quer, ainda, no depoi-
mento das mulheres do Varjão. O segundo tipo de crime prati-
cado por mulheres, roubo e furto, constituem, na sua maioria, 
práticas associadas ao tráfi co, denotando uma confi guração 
do universo criminológico feminino distinto dos padrões tra-
dicionais que remetiam as motivações a causas passionais e 
afetivas, distúrbios psicológicos ou alterações particulares de 
conduta. 

Observe-se, entretanto, o perfi l da mulher presa no sis-
tema penitenciário do Estado de São Paulo, de acordo com os 
dados de dezembro de 2008.

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



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

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

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

De acordo com os dados do DEPEN, a “mulher encar-
cerada” no sistema penitenciário do Estado de São Paulo é 
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jovem, com menos de 30 anos, expressivamente de cor branca, 
mas a soma de negras e pardas constitui a maioria; a maioria 
possui o Ensino Fundamental incompleto e provém de áreas 
urbanas do interior de São Paulo. Trata-se de um perfi l de 
mulher “genérica” e que nada revela sobre o seu contexto eco-
nômico, cultural, social ou familiar – o sistema nada revela so-
bre a existência de fi lhos, a condição conjugal ou o emprego.

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

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

Uma análise do Censo Penitenciário de 2006 realizado 
pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de 
São Paulo, se conjugada a outras refl exões, pode revelar as-
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pectos de caracterização dessa população feminina presa que 
consideramos relevantes.

Um dos primeiros aspectos é a distribuição etária: en-
quanto 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 reve-
la que, em uma fase importante da construção e consolidação 
dos percursos da vida, uma percentagem signifi cativa de mu-
lheres entrou para o universo do crime, não estando integrada 
ao sistema societário de emprego ou trabalho. É, também, re-
levante a percentagem elevada de mulheres nas faixas etárias 
dos 34-44 anos (24%) e 45-54 anos (9%) que superam a faixa 
etária dos 18-24 anos (24%).

Outro aspecto relevante é o estado civil: enquanto a 
maioria dos homens se declara casada (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 distribui-
ção etária, podemos observar um aparente deslocamento da 
imagem corrente que se formula sobre o universo carcerário 
feminino e sobre 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 vi-
ver com os fi lhos e 28%, com o cônjuge. Essa circunstância re-
vela que o vínculo com o núcleo familiar atrelado às relações 
de maternagem se estabelece segundo outras confi gurações 
que não as tradicionais.
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Sobre o regime de visitas, 48% das mulheres declara re-
ceber visita de fi lhos, da mãe, de irmãos, sendo que apenas 
18% declara 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, comparan-
do-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 se-
mi-aberto. O motivo pode ser os fi lhos, já que 66% delas mo-
ravam com eles antes de serem presas e 82% delas têm pelo 
menos um fi lho.

Quanto à guarda dos fi lhos, os dados censitários re-
velam que é mais assumida pelas companheiras dos presos 
(87%) que pelos companheiros das detentas (20%). Há, tam-
bém, um percentual expressivo de fi lhos sob a tutela de avós 
maternos (40%), o que indica, por um lado, que a criação dos 
fi lhos das detentas acaba recaindo mais sob a responsabilida-
de de sua família da mulher que à do companheiro, e por ou-
tro, que os laços de solidariedade funcionam mais entre mãe e 
fi lha, o que confi rma maior presença de mães nas visitas. 

Essa vinculação entre a presa e as mulheres do seu agre-
gado familiar, seja ela a mãe ou a fi lha, revelou-se, também, 
nas entrevistas na Cadeia Civil de Itupeva e no Bairro do Var-
jão, 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. 





4.1 – O Sistema Prisional

Segundo os dados da Secretaria de Administração Peni-
tenciária do Governo do Estado de São Paulo – SAP / SP – de 
junho de 2009, existe um total de 17 unidades para mulheres, 
sendo 7 penitenciárias, 1 unidade penal/agrícola, 6 centros de 
ressocialização, 1 centro de detenção provisório e 2 unidades 
hospitalares.

O sistema penitenciário do Estado de São Paulo foi cria-
do em 1892, pelo Decreto n. 28, de 1º de março, com a for-
mação da Secretaria de Justiça. Até 1979, os estabelecimentos 
destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade, 
no Estado de São Paulo, estavam subordinados ao Departa-
mento dos Institutos Penais do Estado – DIPE, orgão da Se-
cretaria da Justiça. Com o Decreto n. 13.412, de 13 de março 
de 1979, o DIPE foi tranformado em Coordenadoria dos Esta-
belecimentos Penitenciários do Estado – COESPE. Até 1991, 
as unidades prisionais fi caram sob a tutela da Secretaria da 
Justiça, tendo então transitado para a responsabilidade da 
Segurança Pública, aí permanecendo até dezembro de 1992. 
A Lei n. 8.209, de 4 de janeiro de 1993, deu origem ao Decreto 
n. 36.463, de 26 de janeiro de 1993, que organiza a Secretaria 
de Administração Penitenciária, a primeira do Brasil, a tratar 
com exclusividade de todo o sistema penitenciário do Estado.
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Assim, as unidades destinadas ao encarceramento de 
mulheres que integram a Secretaria de Admninistração Peni-
tenciária do Estado de São Paulo (SAP), conforme os dados de 
Junho de 2009, são:

• Penitenciária Feminina Dra. Maria Cardoso de Oli-
veira – Butantã
Local: Rodovia Raposo Tavares, Km 19,5, Jardim 
Arpoador, Butantã, São Paulo
Regime: Semi-Aberto
Capacidade: 620
Ocupação: 615

• Penitenciária Feminina da Capital
Local: Av. Zaki Narchi, 1369, Carandiru, São Paulo
Regime: Fechado
Capacidade: 251
Ocupação: 772

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’Ana
Local: Av. General Ataliba Leonel, 656, Carandiru, 
São Paulo
Regime: Fechado
Capacidade: 2.400
Ocupação: 2.775

Antiga Penitenciária do Estado, inaugurada em 1920, 
historicamente referenciada como penitenciária modelo, en-
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quanto tecnologia penitenciária. Após uma profunda refor-
ma, foram inauguradas as atuais instalações, em 8 de dezem-
bro de 2005.

• Penitenciária Dr. Paulo Luciano de Campos – Avaré
Local: Av. Salim Antônio Curiati, 333, Avaré
Regime: Fechado / RDD
Capacidade: 520
Ocupação: 455

• Penitenciária Feminina de Campinas
Local: Rua João Batista Morato do Canto, 100, 
Campinas
Regime: Fechado
Capacidade: 528
Ocupação: 925

• Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto
Local: Rua Alfredo Condeixa, 1666, Ribeirão Preto
Regime: Fechado
Capacidade: 300
Ocupação: 327

• Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelle-
tier – Tremembé
Local: Rua Monsenhor Amador Bueno, 59, Tre-
membé

• Regime: Fechado
Capacidade: 100
Ocupação: 172

Penitenciária, inaugurada em 1962, vocacionada para a 
implementação de processos de ressocialização em regime de 
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progressão de pena. Funciona em um antigo prédio da Secre-
taria da Segurança Pública, 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: 91

A unidade, inaugurada em 2004, foi instalada na anti-
ga cadeia pública masculina. A adaptação foi realizada com a 
mão-de-obra de sentenciados em regime semi-aberto. Nessa 
unidade, são facultados cursos profi ssionalizantes, cursos de 
formação escolar e atividade laborterápica, visando à reinte-
gração social.

• Centro de Ressocialização Feminino de Birigui
Local: Rodovia Marechal Cândido Rondon, km 
512,35, Birigui
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 210
Ocupação: 180

• Centro de Ressocialização Feminino Carlos Sidnes 
Cantarelli – Piracicaba
Local: Rua São José, 260, Piracicaba
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 120
Ocupação: 158
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• 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: 227

A unidade, inaugurada em 2002, desenvolve trabalho 
de alfabetização e cursos profi ssionalizantes, além de terapias 
e aconselhamento em grupos ou individual e orientação fa-
miliar. O Centro de Ressocialização mantém parcerias com a 
ONG/PARC (Programa de Assistência e Ressocialização Car-
cerária) e com empresas no sentido de articular ações de rein-
tegração das presas.

• Centro de Ressocialização Feminino de São José dos 
Campos
Local: Travessa Francisco Alamada, 81, São José dos 
Campos
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 147
Ocupação: 116

A unidade, inaugurada em 2002, ocupa a antiga Cadeia 
Pública do Humaitá. O Centro de Ressocialização mantém 
parcerias com a ONG/PARC (Programa de Assistência e Res-
socialização Carcerária) e com empresas no sentido de articu-
lar 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
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Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 210
Ocupação: 170

• Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo – Bauru
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, 
km 349, Bauru
Regime: Semi-Aberto / Fechado
Capacidade: 500
Ocupação: 1.088

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

A unidade de atendimento e internamento, inaugurada 
em 2000, funciona no prédio da antiga enfermaria da Peni-
tenciária 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 
fi lhos até os quatro meses de idade.

• Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
Prof. André Teixeira Lima
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Local: Rodovia Luíz Salomão Chama, km 43, Vila 
Ramos, Franco da Rocha
Regime: Fechado e Desinternação
Capacidade: 22
Ocupação: 24

Unidade psiquiátrica, anteriormente denominada “Ma-
nicômio 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. Atual-
mente, 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 se-
guintes atribuições:

• cumprimento de Medida de Segurança para inim-
putáveis;

• 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: 875

Primeira unidade feminina exclusiva para a detenção 
provisória do Estado, inaugurada em 2009, instalada em edifí-
cio reformado e adaptado, da antiga penitenciária masculina.



Segue mapa do Estado de São Paulo com a demarcação 
dos locais em que foi realizada a amostra da pesquisa e dos 
locais em que será desenvolvida a próxima fase do estudo. 

+
+

 Penitenciária
 Centro de Ressocialização

+ Unidade Hospitalar
 Amostra da Pesquisa



5 – UM COTIDIANO: O BALAIO

5.1 – A freira sim, a madame não!

É preciso coragem para abrir os olhos quando o sapato 
toca o chão do sistema prisional feminino. Ao notar o redor, 
logo se percebe que existem histórias que se assemelham e 
que se tornam diferentes na singularidade de cada sujeito. 
A pobreza do Brasil está ali, a cor da mistura étnica também. 
O tráfi co é o “ofício” que levou a maioria para o cárcere.

Como em qualquer habitação que não se deve entrar 
sem bater à porta, é preciso permissão para adentrar a De-
legacia de Polícia de Itupeva, tirar fotos do varal repleto de 
calças, saias, bermudas, vestidos e tantas outras peças a secar. 

O consentimento do delegado é dado para a entrada, e 
a carcereira apresenta quem está ali, mas isso não basta. Atrás 
das grades, o comando tem voz e diz em bom tom “a freira 
sim, a madame não”. A carcereira esclarece que aquelas mu-
lheres não suportam mais receber pessoas que se propõem a 
pesquisá-las e nunca mais aparecem. A freira era mesmo uma 
freira, sinônimo da mínima garantia de direitos, mas a mada-
me era uma pesquisadora, que inspira na presa o sentimento 
de ser, mais uma vez, objeto de pesquisa.
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No entanto, estar acompanhada da “irmã”,14 represen-
tante da Pastoral Carcerária, dá certa credibilidade. A enti-
dade vai semanalmente, há vinte e sete anos, ouvir, ajudar e 
fazer cuidadosamente o “correio amoroso” entre a cadeia fe-
minina e a masculina. As presas citam com frequência a edu-
cadora Cristina Castilho, que é quem faz a correspondência 
das cadeias acontecerem, bem como quase todo o contato com 
o mundo externo para essas mulheres e homens. 

Aquela voz não se calou e gritou:

– O que vocês querem de nós? Com quem querem falar?

Respondemos:

– Com uma grávida e uma mulher que tenha tido fi lhos dentro 
do sistema prisional.

A voz escolhe quem deve falar, chama pela grávida e 
alerta:

– L., vai conversar com elas, mas veja lá o que você vai dizer.

E depois solicita M.: 

– Você teve fi lho aqui e deve conversar com elas.

Para iniciar um diálogo, apresentar os objetivos da pes-
quisa é uma tentativa de deixá-las à vontade. Porém a situ-
ação é constrangedora, o ambiente é agressivo e o local da 
entrevista um cubículo.

Pesquisadora (P.) – Você escreve e recebe cartas?

M. – Sim, através da Cristina Castilho, que faz esta troca para 
nós.

14. A entrada de religiosos é um direito dos encarcerados, previsto na Lei de 
Execução Penal (LEP), artigo 24.
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P. – Você recebe visitas?

M. – Sim, recebo visitas de vez em quando de minhas irmãs. 
Minha mãe não pode vir porque já foi presa. Inclusive esteve presa 
comigo aqui em Itupeva durante seis meses. Nós duas não nos “bi-
camos” muito. Ela é a dona da boca e também foi presa por tráfi co. 
Minhas irmãs trazem minhas fi lhas para me ver: B., de três anos, e 
S., de onze meses. Quando eu voltei da licença maternidade quase 
que fi camos presas eu, minha mãe e minha fi lha. O pai dela também 
não pode vir me visitar porque esteve preso. 

P. – Como é a alimentação?

M. – Nossa alimentação é boa. Melhor do que fi car com fome 
na rua. Já passei muita difi culdade, inclusive com minha fi lha mais 
velha. Fui para a rua e às vezes não tinha o que comer. Assim, o 
tráfi co me “abri as portas” novamente.

P. – Como é o atendimento à saúde?

M. – O médico veio aqui já “fazem” um ano e oito meses. 
Quando estava grávida, fazia o pré-natal porque a carcereira marca-
va. Mas eu dependia dela. Se fi car doente aqui, a gente quase morre 
porque não tem carro e carcereiros sufi cientes para levar até o P. S. 
é muito difícil.

P. – Você estudou? Até que ano?

M. – Parei com onze anos...15

A história de M. acontece em Americana. Sempre mo-
rou em favela, barraco, mas também fi cou em abrigo durante 
cinco anos, até que a avó – sua referência – a pegasse para 
criar. A mãe não tinha condições fi nanceiras para isso. Era co-
mum ouvir “olha lá a favelada”, lembra.

15. Ver entrevista anexada na íntegra.
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Das seis passagens pela cadeia, M. assume que nas duas 
últimas era culpada, as demais descreve como perseguição da 
polícia. Em novembro de 2009, estará em semi-aberto, segun-
do ela. Delitos? Sempre o tráfi co.

O retorno tantas vezes pra cadeia é pela falta de opor-
tunidade de trabalho. “Não tem jeito, muita gente volta pra cá”, 
justifi ca. 

Estava grávida na última vez que foi presa. Foi para a 
Penitenciária Feminina do Butantã quando a gestação já es-
tava avançada. Lá fi cou até a fi lha ter seis meses e retornou 
a Itupeva. Ao Hospital Mandaqui, em São Paulo, foi levada 
para ter a caçula. Algemada o tempo todo, com as contrações 
constantes, as algemas vão fi cando mais presas em seu braço. 
Foi libertada tarde demais. “Só tiraram quando estava nascen-
do”, conta. Colocaram-nas logo a seguir.

As algemas impossibilitariam a fuga? Os pesquisadores 
acreditam que sim, desde que a mulher não se encontrasse 
em meio às dores de um trabalho de parto. Evidencia-se que 
quando não há direito, há abuso.

Em que momento se tira as algemas? “Vão colocando o 
dedo para saber o tempo do nascimento”, lembra M. É exatamente 
esse tempo que se tira as algemas, ou seja, o tempo é o dedo. 
Quando está no tempo, as algemas são tiradas; quando a 
criança nasce, as algemas são colocadas novamente.

M. passou pelo ginecologista apenas quando a nenê 
nasceu. Para ela, o trabalho como atividade e para a diminui-
ção da pena e o atendimento médico são os fatores que mais 
fazem falta naquele local. 
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“Todo dia ela faz tudo sempre igual”. Apenas esse tre-
cho da música “Cotidiano”, de Chico Buarque, pode ser apli-
cado ao dia-a-dia da mulher presa. Pode até acordar às seis 
horas da manhã, mas não tem a quem dar um sorriso pontual 
e ninguém para beijar com a boca de hortelã. Se um dia viveu 
esse cotidiano melódico, não o vive mais.

Em relação ao tempo, relatam que ali não há o que fazer 
desde as 10h, quando as celas são abertas, às 17h, quando são 
fechadas. Cabe a elas apenas jogar truco. Relatam que antes 
tinha trabalho naquela delegacia, no entanto não tem mais, e 
é disso que mais sentem falta.

O trabalho nas penitenciárias está previsto na Lei de 
Execução Penal (LEP), contudo não nas delegacias, estada dos 
presos antes da condenação. Na Delegacia de Polícia de Itupe-
va, por iniciativa do delegado, houve um período em que as 
presas trabalharam. “Não deu certo, porque eram só algumas que 
podiam trabalhar. As que não podiam fi zeram a última rebelião. Pe-
garam como refém uma carcereira, senhora de 60 anos, algemaram, 
bateram, prenderam-na na grade! Traumatizada, entrou de licen-
ça”, relata o delegado.

A falta de quase tudo, sentida pelas mulheres que estão 
no sistema penitenciário, é apenas o refl exo do que já ocorre 
antes mesmo da prisão. A educação, saúde e tantos outros di-
reitos básicos que não vivenciam na sociedade, desdobram-se 
e reafi rmam-se quando presas.





5.2 – Do Varjão que se fala ao Varjão que se vê

O “Varjão” é o exemplo dessa falta. É a região de mo-
radia de signifi cativa parte das presas. Na reunião da rede 
socioassistencial da redondeza foi possível ouvir seus fami-
liares, vizinhos, pisarem no local onde moraram e para onde 
voltariam, ouvir mulheres que estavam fora, mas vivencia-
ram a situação de privação de liberdade. 

Um representante do Centro de Controle de Zoonoses 
da Secretaria de Meio Ambiente de Jundiaí afi rma que há na 
região grande número de catadores de reciclados. Diz que ti-
nham um projeto para organizar uma associação de catado-
res – cooperativa –, porém “não foi à frente”. Informou que o 
recurso fi nanceiro era do fundo de assistência, mas o projeto 
foi interrompido devido à falta de parceiros intersecretarias 
para construção do galpão, como, por exemplo, a Secretaria 
de Serviços Públicos. “Há o esforço de alguns grupos para articu-
lar a rede de proteção aos moradores da região, com ações signifi ca-
tivas, todavia insufi cientes, sobretudo pela falta de apoio e ações do 
poder público; a comunidade se organizou, porém o projeto não se 
efetivou, pois as secretarias públicas do município não ofereceram 
retaguarda.” 

Segundo uma representante da Cáritas, as crianças não 
têm um parque nem uma praça. “Seria uma alegria para as 
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crianças uma gangorra”, diz. Confi rma-se, então, a ausência de 
acesso a direitos básicos, nesse caso o lazer.

A gravidez na adolescência é preocupação constante re-
forçada pela fala da enfermeira da Unidade Básica de Saúde 
(UBS): “Em cada oito testes, cinco adolescentes positivos, de 14, 15 
anos, até de 12 anos. Tenho meninas de 18 anos na quarta gestação. 
Eu tentei fazer algo sozinha”, diz ela, e esclarece que, apesar de 
tentarem sair da vida que levam, “estão indo para um caminho 
pior [o tráfi co e os delitos relacionados à prostituição, tais como rou-
bo, etc.].”

A médica representante da Secretaria da Saúde desaba-
fa que queria um pronto atendimento para a região, pois só 
tem UBS com agendamento. “A Prefeitura de Jundiaí há treze 
anos era a que melhor pagava para o médico da região, hoje é o pior, 
perde médicos para outros municípios. Os médicos fi cam na região 
dois ou três meses, pois não conseguem plano de cargos e salários, 
que é uma decisão do prefeito. A gente faz pressão, mas a comunida-
de pode fazer ainda mais”, conta.

Vem a indignação:

Padre – Então, a gente só faz pressão a partir da informação. 
Vamos articular! Ah, se eu falar na missa que não tem médico por 
causa do salário...

Morador – Quando construíram aquelas casas, foi prometido 
que teria saúde...

Representante da Secretaria da Saúde – O que aconteceu na 
região foi falta de planejamento.
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Representante da Habitação – E será construído mais CDHU 
para a região.

Ainda no tocante aos direitos básicos, o diretor da esco-
la informa que realizaram uma pesquisa sobre a escolaridade 
das pessoas, para saber até que série estudaram, se queriam 
voltar a estudar e encaminharam uma proposta para implan-
tação da alfabetização de jovens e adultos pela Prefeitura. A 
proposta foi aceita e, em agosto de 2008, teve início a alfabeti-
zação de jovens e adultos. 

O diretor da escola apresentou alguns dados signifi ca-
tivos: total de inscritos de 5ª a 8ª série: 279; Inglês: 185; Infor-
mática: 549. “Mãe, pai e fi lho procuraram e se inscreveram juntos”, 
concluiu o diretor da escola.

A comemoração vem, a população busca o acesso ao co-
nhecimento. No entanto, outra colocação do diretor da escola 
deixa claro que “não se consegue encaminhar criança com proble-
ma de fono, difi culdade de aprendizagem, pois a fi la de espera chega 
a três anos. É uma coisa que dá agonia.”

Segundo o psicólogo do Centro de Referência da Assis-
tência Social (CRAS): “já foi detectado no Fórum de Saúde Mental 
que há uma falha no atendimento público na área da infância. Só tem 
um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que fi ca concentrado 
em casos graves.”

É um balaio

A resposta da representante da Secretaria da Saúde re-
sume a desproteção social: “uma parte é da educação, uma parte 
da saúde, é um balaio. O município foi assumindo cada vez mais a 
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parte cara da medicina. A gente tenta devolver para o Estado uma 
parte do gasto”.

Uma moradora da região diz que a reunião traz benefí-
cios: “Algumas pessoas queriam tratar a gente com indiferença, por 
exemplo a diretora da escola, do postinho”, conta.

Acrescenta a moradora que “as mulheres que são presas 
do Varjão, depois não voltam para cá. Têm receio do preconceito e 
da pressão do comandante do tráfi co, que vai tentar resgatar aquela 
pessoa. Muitas voltam para a terra delas, porque a maioria das pes-
soas daqui é do Nordeste”.

Essa moradora enfatiza três pontos relevantes na análi-
se da situação da mulher encarcerada: o preconceito, o tráfi co 
e a vinda para São Paulo como uma forma de acessar alguns 
direitos – busca que não é concretizada.

Para discutir o Varjão, há também um grupo de mulhe-
res moradoras da região, encontro promovido pela coorde-
nadora de Projetos Sociais da Companhia de Saneamento de 
Jundiaí, a mesma Cristina Castilho, educadora e membro da 
Pastoral Carcerária.

Assim como nas entrevistas com as mulheres encarce-
radas, a questão dos fi lhos surge nesse grupo de moradoras. 
Os sentimentos, as reações dos fi lhos, distantes da mãe, que 
se encontra encarcerada, e a forma como os demais equipa-
mentos da rede (escola, saúde) vão lidar com essa criança ou 
adolescente é uma questão relevante, que nos coloca diante de 
um indicativo da necessidade de formulação de intervenções 
específi cas para atender a tal demanda.
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As moradoras fazem algumas colocações lembrando a 
reunião com a rede socioassistencial: “o postinho aqui é uma 
tristeza, tem que ter cautela, tomar calmante antes. Você fala com a 
pessoa e ela nem olha para você, não abre a boca; isso é humilhante 
para um ser humano”.

Nos dois encontros, ouve-se manifestações acerca da 
forma como são tratados por agentes públicos, mais especifi -
camente “do postinho”. 

Outra moradora faz referência à questão do preconcei-
to: “O vizinho, quando sabe que tem alguém da sua família presa, 
muda com você totalmente. A gente falava que ele viajou, alguns 
vizinhos cortaram o contato. Na família, nós fi camos isolados dos 
tios, primos, que também cortaram contato. A família julga como 
ovelha negra da família”.

A inefi cácia de políticas públicas – são desarticuladas 
e, consequentemente, excludentes – para atender às deman-
das do bairro é uma questão fortemente mencionada no en-
contro com as moradoras, assim como com os representantes 
da rede: “Agora estão construindo creche, escola, colocando CEP. 
Agora estão colocando nome nas ruas. São três anos de CDHU”. Ou 
seja, a questão do bairro sem planejamento, das pessoas que 
são “depositadas” por ali, três anos sem nome de rua, sem 
creche, sem escola, já nos dá uma dimensão do universo des-
sas mulheres encarceradas. Surge a questão da invisibilidade, 
uma população que não é vista pelos gestores. Como nos dis-
se a representante da secretaria da saúde, essa realidade “é um 
balaio”. As mulheres encarceradas pularam fora desse balaio?
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Ouvir tantas vozes falando dessa realidade concreta, 
moradoras de diferentes gerações se manifestando – mães, 
avós, irmãs, fi lhas –, ouvir a possibilidade de mãe e fi lha pre-
sas remete à outra questão que se mostra essencial: a questão 
geracional. 



5.3 – Biqueiras da diversão e do consumo

Que sejam preservados desse ciclo os três fi lhos de P., os 
quais serão aqui referidos com nomes fi ctícios: Pedro, 8 anos, 
Karen, 5, e Paulo, 3. Quando foi presa, o caçula tinha cinco 
meses. De acordo com ela, por ser uma mãe presente, a pri-
são signifi cou uma saída muito brusca das crianças e, com a 
voz embargada, disse que, em função disso, eles começaram a 
passar por psicólogo. Chorou: “eu não consigo falar disso”.

A mulher de 27 anos, que passou pelo sistema peniten-
ciário no interior de São Paulo, libertada há um ano e cinco 
meses, respirou e prosseguiu: “Meu irmão morava comigo, sem-
pre foi envolvido com o mundo da droga. Como eu via que o dinheiro 
vinha mais fácil, larguei o serviço de cinco anos para viver esse mun-
dinho, que era tudo mais fácil”, contou. 

Acrescido à experiência vista pelo irmão, envolveu-se 
com quem chama de “certa pessoa”, o marido, e passou a re-
vender drogas, abastecer as biqueiras.16 A própria casa tornou-
se uma. No tráfi co fi cou por oito meses, no qual recebia, com 
o marido, cerca de R$ 3 mil por noite. “Meu marido tinha quatro 
biqueiras que vendiam pó, pedra e maconha. Metade do dinheiro era 
nossa, a outra metade era do comando.”17

16. Pontos de venda de drogas. Biqueira é sinônimo de “boca”.
17. Primeiro Comando da Capital (PCC).
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Esse marido não é o pai das crianças. Pedro e Karen são 
fi lhos do mesmo pai; Paulo é de outro homem, com quem P. 
retomou o relacionamento após o cárcere. 

Com o dinheiro que recebiam, ela levava as crianças 
para passear. Preferia ir aos Shoppings, nos quais gastava com 
comida, brinquedos, roupas e áreas de lazer para crianças. 
Além disso, comprou material de construção. Enfatiza que 
era tudo do mais caro. Antes de trafi car, a jovem trabalhou 
por cinco anos em um lava-rápido, segundo ela, sem registro, 
com o salário de R$ 450,00.

Conforme conta, foi presa em 16 de junho junto com 
o marido e outro vendedor. As audiências foram marcadas 
para 12 e 18 de julho. No dia 2 de agosto, veio a sentença: 3 
anos e 50 dias. Lá fi cou por quatro meses e pediu bonde18 para 
a Penitenciária Feminina de Campinas (bairro São Bernardo), 
na qual fi cou por um ano e dois meses. “Quando chega alguém 
de bonde, fi ca um dia de castigo, num cubículo”, relatou.

Sobre o motivo de pedir transferência para Campinas, 
P. contou que, na delegacia, a maioria é verme. “Como a gente 
corre com o comando, meu marido falou para eu pedir meu bonde.”

O advogado do casal era do PCC, porém morreu dois 
meses após a prisão de ambos. “Morreu porque a gente não saiu 
da cadeia e também por outras pendências com o comando”.

Na penitenciária, era preciso conviver com “milhões de 
pessoas sem saber se querem o seu bem ou seu mal”, disse-nos P. 
As refeições – feitas nas celas, pois não havia refeitório – eram 

18. Bonde é a transferência solicitada pelo preso para outro estabelecimento 
prisional.
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café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e depois eram 
dados dois litros de leite para as 24 pessoas da cela. “Tinha 
comida que vinha com caco, plástico, asa de barata. Às vezes azeda.”

Domingo era o dia de visita e – para as presas vindas 
de regiões mais distantes – de receber o jumbo.19 As que eram 
das proximidades recebiam às quartas-feiras. P. defi ne o do-
mingo como “o dia do caos”, pois chegava a droga e antecedia o 
dia da tranca, onde só as irmãs do comando20 fi cavam de fora; 
as demais, como mostra o termo utilizado, trancadas nas ce-
las. “Tudo o que tinha virava dinheiro. O cigarro Derb era a moeda 
da casa, com ele se conseguia tudo, desde comida até a droga”, disse.

Além de ser “irmã”, outras formas de se chegar na pe-
nitenciária com status, conta P., é ter matado um policial. “As-
sim você tem tudo o que quer.” Segundo ela, droga, celular, car-
regador são comuns na penitenciária. Quando havia revista, 
bastava entocar.21 “Tinha álcool, pinga injetada no refrigerante.”

De acordo com P., a conduta incorreta dentro da peni-
tenciária levava ao castigo de 30 dias, em uma cela isolada, 
sem receber visita. Os colchões no chão delimitavam o espaço 
de cada uma que ali se encontrava.

No sábado, todas as celas do presídio fi cavam abertas, 
devido às visitas das igrejas, tais como a Assembléia de Deus, 
Congregação Cristã no Brasil e a Católica. Quando pergunta-

19. Pertences que os familiares podem levar para o preso, como alimento, 
etc.
20. Irmãs do comando é a referência às mulheres líderes do PCC – Primeiro 
Comando da Capital. Segundo P., no período em que lá esteve, havia 24 
delas, em um total de 1000 presas, a maioria casadas com homens da facção.
21. Introduzir na vagina.
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mos sobre a presença de religiões de origem afro, como Can-
domblé e Umbanda, disse ela “não, nada disso”.

Quando presa, P. tinha 58 kg. Saiu com 84 e chorava 
ao olhar-se no espelho. O salitre da comida era a justifi cativa 
para os quilos ganhos. No entanto, foi lá dentro que aprendeu 
a ser vaidosa. “Comecei a olhar para mim, porque você não tem o 
que fazer. No dia de visita, a gente quer se arrumar, fazer a unha”, 
detalhou ela, que, como todas as outras, removia o esmalte 
com óleo de banana.

Para a visita íntima, tinha um “banheirão, um radinho, col-
chão no chão, um casal por vez, mas homem visitar mulher é muito 
difícil. Ou ele ama ou a mulher rodou por causa dele”. P. não rece-
beu esse tipo de visita, pois o marido também estava preso.22

No discurso de P., são claras algumas regras impostas 
pelo comando na Penitenciária Feminina de Campinas:

1) da grade para fora, são os funcionários que mandam, 
da grade para dentro; são as irmãs; 

2) quando chega uma irmã, quem tem cama deve ceder-
lhe. “Eu não tinha cama, dormia na praia”,23 acrescenta;

3) “se a cadeia vira,24 a polícia tira primeiro os vermes,25 por-
que se as presas pegam, matam”;

22. O marido foi solto após diagnosticá-lo portador de HIV, seis meses após 
o fl agrante. Tinha a doença antes de ser preso e, segundo P., preveniam-se 
contra ela.
23. Expressão utilizada para denominar os lugares do chão, onde são colo-
cados os colchões, considerando que são 12 camas, “jegas”, como denomi-
nam, para 24, 27 presas em cada cela.
24. Rebelião.
25. Verme é o sujeito comparsa da polícia.



 O SISTEMA PRISIONAL FEMININO E A QUESTÃO DOS DIREITOS HUMANOS 73

4) na cadeia tem várias biqueiras. “Se não pagar a droga, 
rodinha de várias irmãs. A irmã mais velha escolhe quem vai bater. 
Fala com os irmãos no radinho e ele diz o que é para fazer”;

5) grávidas não podiam fi car na praia, tinham direito a 
uma cama. 

Apesar do “privilégio” das gestantes, P. viu uma grávida 
do próprio X26 ter um aborto. “Foi por negligência da cadeia. 
Demoraram a atender, falaram que ela estava com frescura. Quando 
levaram, o nenê estava morto. Ela entrou em depressão”, relatou.

O atendimento médico é precário, dentista é compara-
do a um açougueiro. “Fui para tirar um dente, minha boca fi cou 
inchada por dois meses”, manifestou-se ela. 

Se Dona T., mãe de P., quisesse, poderia ter a ajuda da 
facção para a compra do jumbo, para ir visitá-la, etc., mas ela 
nunca aceitou. O fi lho mais novo, quando levado a visitá-la, 
não a reconhecia. “O P. não fi cava comigo. Meus fi lhos me viam 
uma vez por mês. Eu fi cava muito chateada.”

Quanto ao P2., o fi lho mais velho, a mãe afi rma que foi 
ele quem mais sentiu sua ausência. Conta que “é como se o 
mundo tivesse acabado pra ele. Ele se mostrou muito rebelde, co-
meçou a pegar dinheiro da bolsa escondido, ‘mijar’ na cama para 
chamar atenção e fi car todo mundo em cima dele”. Além disso, a 
criança perdeu a vaga na escola, pois “ele não conseguia apren-
der, com isso que aconteceu na vida deles”.

O sobrinho mais velho de P., hoje com 12 anos, fi lho da 
irmã que morava no mesmo quintal, também sentiu a ausên-
cia da tia. “Ele falava que ia roubar para poder fi car junto de mim”, 
disse.
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Depois de um ano e dois meses no regime fechado, ga-
nhou o semi-aberto – que demorou nove meses para ser aceito 
–, durante o qual o trabalho era limpar a sala da polícia, por 
R$ 200,00. A rua já podia ser vista, por uma fresta da porta. 
Outra opção de trabalho era a ofi cina de cintos. A cada três 
dias trabalhados, ganhava um de redução da pena. A avalia-
ção psicológica que faziam era “para ver quem tinha condição de 
sair e não fugir”. 

Ao sair da penitenciária, P. foi para o Centro de Rea-
bilitação de Piracicaba, onde, segundo ela, vive-se como se 
não estivesse presa. A cela foi substituída pelo alojamento, 
no qual dormiam oito mulheres. O trabalho era obrigatório, 
todas eram levadas de carro à usina de reciclagem de sucata. 
Mesmo assim, o local era defi nido como “o pior lugar”. Pude-
mos entender essa afi rmação como uma manifestação contrá-
ria à disciplina imposta, como exemplo, os horários rígidos 
para refeições.

Primo que mostra a língua

Dos quatro aos 12 anos P. morou com a tia, no Bairro do 
Limão, em São Paulo, devido à falta de condições fi nanceiras 
da mãe de cuidar dos quatro fi lhos que possuía. Somente aos 
14 anos voltou a morar com a mãe. Aos 12 anos teve o primei-
ro contato com o crime. “Meu primo matava e levava a língua ou 
a orelha da pessoa para minha casa”, contou.

Foi registrada como parda, mas considera-se morena. 
“Eu não gosto de preto, todos os meus parceiros são brancos”, dis-
se ironicamente. Para todos os pesquisadores presentes, não 
havia dúvida, P. era negra. Contraditoriamente, continua, “eu 
amo a minha cor, comecei a cuidar do meu cabelo”. Quando crian-
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ça, conta-nos que era comum ouvir termos pejorativos como 
“neguinha” e “cabelo ruim”.

Se ela pudesse mudar o sistema prisional, o atendimen-
to médico seria prioridade; trabalho não faltaria, pois com ele, 
como analisa, a “cabeça não fi ca vazia”; o respeito dos agentes 
penitenciários destinado às famílias deveria ser revisto, bem 
como o acesso da presa ao andamento de seu processo.

Após quinze dias em liberdade, há um ano e cinco me-
ses, começou a trabalhar na estamparia terceirizada da marca 
feminina de roupas Planet Girls. Registrada com R$ 600,00, 
recebia aproximadamente R$ 500,00. Desse valor, R$ 240,00 
eram destinados aos transportes escolares dos três fi lhos, que 
fi cavam em tempo integral na creche. Não recebia pensão dos 
pais das crianças.

Um frequente aroma de pão adentra a sala da Associa-
ção Maria de Magdala, criada em 1995, que assiste mulheres 
prostituídas, ex-prostituídas e suas famílias, onde estava P. A 
mesa de café da tarde estava repleta de sucos, bolos, café e dos 
tais pães. A presidente da associação, Cristina Castilho, defi ne 
o local como um braço da Pastoral da Mulher. Foi ela quem 
nos proporcionou a entrevista com P., fi lha de E. B. S., a Dona 
T., integrante do grupo das mulheres de Magdala. 

Durante o café, Dona T. e Dona P. descrevem o momen-
to em que P. retornou à mãe, após ter morado anos com a 
tia. Elas moravam em uma casa de prostituição, onde Dona T. 
trabalhava. Até então, o cargo por ela exercido naquele local 
não nos fi cou claro. A fi lha conta que era comum ver os fre-
quentadores da casa se drogarem. A mãe diz que, na época, 
usavam-se drogas injetáveis.
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Quando a casa começava a ter movimento, a ordem era 
para que P. se retirasse e fosse para o quarto da mãe, de onde 
não deveria sair. Mesmo com o intuito de proteção de Dona 
T., P. contou que “às vezes precisava ir ao banheiro e acabava ven-
do de tudo”.

Dona T. não teme dizer: “se precisar saber mais sobre pros-
tituição, pode me procurar”. Assim, e em consequência do rela-
to posterior de Cristina Castilho, soubemos que a mãe de P. 
prostituiu-se por anos seguidos.
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