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as reclusas e suas famílias 
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4  
encArcerAmento e 

monoPArentAlidAde femininA: As 
reclusAs e suAs fAmíliAs

“Para a mulher, ser marginal nunca será uma 
arte, será sempre uma desonra. O próprio malan-
dro vai recriminá-la por estar presa, largando os 
filhos a sua própria sorte. Ele, o homem, pode. 
Seja malandro, operário, estudante, o homem 
sempre pode afastar-se dos filhos se assim o exigir 
sua ocupação. A mulher nunca. Essa exigência 
que conflitua todas as mulheres, atinge mais ainda 
aquelas que não podem orgulhar-se de seu meio 
de vida, mesmo que o façam para sustento dos 
filhos.” (Lemgruber, 1983, p.86)

As atuais discussões sobre o aprisionamento brasileiro desdo-
bram-se, principalmente, em torno das condições de precariedade 
e abandono em que se encontram milhares de homens e mulheres 
espalhados em penitenciárias, cadeias e distritos policiais em todo o 
país, muitos dos quais não somam às estatísticas da população car-
cerária, em função da irregularidade dos estabelecimentos em que 
estão alojados.

Dearo (2013) relata que o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking 
dos países que mais aprisionam no cenário mundial, contando, na 
época da pesquisa, com uma população carcerária de 548.003 presos 

Mae-mulher_atras_das_grades__(MIOLO)__Graf_v1.indd   153 19/01/2016   14:01:22



154  AMANDA DANIELE SILVA

(dentre eles, homens e mulheres, condenados ou não). Dados do 
InfoPen1 de dezembro de 20122 coincidem com esta estimativa de 
população carcerária e ratifica a insuficiente oferta de estabeleci-
mentos penais perante à demanda de encarcerados, uma vez que 
existem apenas 1.478 estabelecimentos penais para abrigar toda essa 
quantidade de homens e mulheres em todo território nacional.

Mediante esta realidade concreta, a caracterização dada ao siste-
ma prisional brasileiro, de forma mais recorrente, é a de falido e, esta 
denominação, é decorrente da incapacidade que a instituição prisão 
e a pena privativa de liberdade, nos moldes em que estão estabeleci-
das atualmente, têm em atingir os três principais propósitos para os 
quais foram criadas que, segundo Braunstein (2007), são: a ressociali-
zação, a reeducação e a reintegração. Ou seja, o tempo passado no cár-
cere pelo apenado deve lhe propiciar condições de viver novamente 
em sociedade, mas não de forma marginalizada, desigual, e sim como 
todos os cidadãos, dispondo de direitos e deveres, conseguindo adotar 
posicionamentos e atitudes mais voltados para a boa convivência na 
coletividade, de modo a abandonar a conduta delitiva e a transgressão 
as regras. O cárcere deveria se transfigurar na possibilidade de edu-
cação para uma nova vida em sociedade, contudo, sua rotina maçante 
e ociosa o torna, popularmente, conhecido como a “escola do crime”.

Não abordaremos aqui o movimento histórico percorrido pelos 
métodos de punição até atingir a pena de prisão que existe hoje, pois 
já o fizemos em trabalho anterior,3 mas necessário se faz apontar o 
fato que, apesar das modificações e evoluções na forma de se punir, a 
pena prisão não atingiu a eficácia suficiente para se apresentar como 
a única forma de punibilidade, conforme ocorre nos dias atuais. Im-
prescindível se mostra a aplicação de penalidades condizentes com a 
gravidade, as circunstâncias e o autor do crime cometido, de forma 
a garantir a diminuição no número de pessoas aprisionadas, assim 

 1 O InfoPen – Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – constitui-se em 
um software do Ministério da Justiça para coleta e reunião de dados referentes 
ao sistema penitenciário federal e estadual.

 2 Salientamos que estes são os dados mais atuais fornecidos pelo Sistema.
 3 Ver Silva (2011).
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como o atendimento humanizado e ressocializador nos institutos pe-
nais. Para Foucault (2009), da forma como é executada, a pena pri-
vativa de liberdade adquire resultados adversos ao que foi proposta, 
deixando de representar uma evolução ao deterioramento violento 
do corpo do sentenciado por meio dos castigos físicos (suplícios) e se 
tornando uma forma velada de despotismo. Assim,

[...] a ideia de uma reclusão penal é explicitamente criticada por 
muitos reformadores. Porque é incapaz de responder à especificida-
de dos crimes. Porque é desprovida de efeito sobre o público. Por-
que é inútil à sociedade, até nociva: é cara, mantém os condenados 
na ociosidade, multiplica-lhes os vícios. Porque é difícil controlar 
o cumprimento de uma pena dessas e corre-se o risco de expor os 
detentos à arbitrariedade de seus guardiões. Porque o trabalho de 
privar um homem de sua liberdade e vigiá-lo na prisão é um exercí-
cio de tirania. (Foucault, 2009, p.110)

A ineficiência do sistema ocorre independentemente de critérios 
de gênero, ou seja, tanto em prisões masculinas, como em femininas, 
contudo, a forma como estas instituições são organizadas, assim co-
mo os recursos a elas destinados – sejam eles materiais, humanos ou 
financeiros –, influenciam diretamente na melhor ou pior aplicabili-
dade da pena prisão, resultando em condições de maior precariedade 
no sistema prisional feminino que, por diversas motivações (que 
serão analisadas no decorrer deste capítulo), é relegado às “sobras” 
das limitadas ações propostas ao sistema prisional masculino.

Optamos por dedicar o último capítulo de nosso trabalho ao 
encarceramento feminino por entendermos que as temáticas traba-
lhadas até aqui – família e relações de gênero – perpassam e são utili-
zadas como aporte para entender a complexidade de uma instituição 
com idade cronológica tão antiga, mas com desenvolvimento extre-
mamente precoce e insuficiente para amparar a população a qual foi 
designada, como é o caso da prisão. Quando analisada sob a pers-
pectiva do gênero feminino, as falhas e incongruências encontradas 
entre o que está preconizado em lei e a realidade concreta vivenciada 
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por milhares de mulheres em todo Brasil são ainda mais alarmantes e 
preocupantes, todavia, insuficientes para suscitarem uma tomada de 
iniciativa por parte do poder público que vise à melhoria e humani-
zação das penitenciárias e, especificamente, das cadeias que alojam 
mulheres esquecidas pela lei e pelo direito à cidadania.

Foi observado durante a realização desta pesquisa e, aqui, 
apontamos como um dificultador para a concretização da mesma, 
o pouco interesse que esta temática provoca no âmbito acadêmico, 
resultando na escassez de referências bibliográficas que possam 
subsidiar e contribuir com nossas discussões. Atribuímos este de-
sinteresse acadêmico à própria estrutura física e institucional do 
estabelecimento penal que com toda sua rigidez, obscuridade e bu-
rocracia acaba por afastar os olhares que para ele se direcionam. Há 
ainda o fortalecimento de um imaginário calcado no senso comum, o 
qual generaliza as pessoas que se encontram enclausuradas em uma 
única categoria de “perigosos”, realçando a necessidade de afastá-los 
do convívio e do alcance visual de toda população. Contudo, acredi-
tamos que existe um agravante ainda mais forte que impede a apro-
ximação entre “livres” e “presos”: há certa resistência por parte da 
população em visualizar o que é feio, o que é estranho aos olhos do 
“padrão correto” de civilidade, resultando no afastamento, para 
detrás de altíssimas muralhas, de tudo aquilo que a sociedade, de 
uma forma ou de outra, colaborou com a construção da degradação, 
mas se exime, a todo o momento, da responsabilidade em colaborar 
com a reintegração.

Quando consideramos o aprisionamento como uma construção 
social conjunta, não o fazemos com o intuito de isentar os indivíduos 
de suas responsabilidades e deveres para com a coletividade, mas 
com a intenção de demonstrar o quanto a contrapartida da sociedade 
e, especificamente, do Estado na garantia dos direitos dos cidadãos 
se faz ausente em inúmeras situações, resultando na substituição 
de políticas sociais por políticas policiais, ou seja, há a criminaliza-
ção da pobreza, a culpabilização da condição social em que vivem 
milhares de brasileiros espalhados por todo território nacional. E, 
segundo Batista (2012), este processo não ocorre desprendido de 
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intencionalidades, mas “[...] esse olhar criminalizante sobre os po-
bres, seus bairros e suas estratégias de sobrevivência é muito funcio-
nal para o processo de acumulação do capital neoliberal: ‘o criminal’ 
é fetiche que encobre a compreensão da conflitividade social [...]”, 
ou seja, a retração do Estado em relação a suas responsabilidades 
com a população recebe uma nova roupagem, transfigurando-se em 
incapacidade individual de cada cidadão em se automanter na socie-
dade capitalista, levando-o a procurar alternativas lícitas ou ilícitas 
de sobrevivência.

Esta associação entre pobreza e criminalidade foi a forma en-
contrada pelo Estado para compelir a população a adequar-se aos 
preceitos do sistema capitalista-neoliberal, os quais prezam a busca 
desenfreada pelo lucro por meio da supremacia da individualidade 
sobre a coletividade, fazendo-se valer a meritocracia como garantia 
de condições mínimas de subsistência. Para alcançar este objetivo, 
durante os séculos XVII e XVIII, foi disseminado o discurso de que 
o trabalho, independentemente das condições de salubridade e pe-
riculosidade, configurou-se como o meio mais adequado de atingir 
a condição digna de cidadão, pois até mesmo as situações de maior 
exploração e precarização das condições de emprego mostravam-se 
mais valorizadas que a condição de assistido social. Assim, esta cri-
minalização das expressões da questão social visava

[…] obrigar o exercício do trabalho a todos os que apresentassem 
condições de trabalhar, e as ações assistenciais previstas tinham o 
objetivo de induzir o trabalhador a se manter por meio do seu traba-
lho. Associados ao trabalho forçado, essas ações garantiam auxílios 
mínimos (como alimentação) aos pobres reclusos nas workhouses 
(casas de trabalho). (Behring; Boschetti, 2011, p.48, grifo do autor)

Deste modo, as workhouses,4 durante o tempo em questão, ser-
viram como mecanismo estatal para conter as classes pauperizadas 

 4 Workhouses, ou casas de trabalhos, eram os lugares destinados aos pobres que 
dependiam das ações assistenciais. Entretanto, o tratamento por ela dispensado 
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que apresentavam uma ameaça à imagem próspera que o sistema 
capitalista pretendia veicular, ou seja, era necessário excluir dos 
meios sociais as pessoas que, por motivo de doença, invalidez ou 
velhice não pudessem se inserir entre a população economicamente 
ativa, pois assim não seria detectada a face negativa do sistema que 
era a ampliação da situação de pauperização da “classe que vive do 
trabalho”.5 Espinoza (2004, p.45) aponta que, com as mudanças 
ocorridas no cenário mundial, estas casas deixaram de ter utilidade 
laborativa, tornando-se verdadeiros depósitos de pessoas, com isso, 
“[...] o papel das casas de trabalho e das prisões se entrecruzam, 
reforçando a marginalização das pessoas que por causas diversas 
não conseguiram entrar no sistema de produção laboral.” Isto é, as 
prisões também passam a ser utilizadas neste intuito governamental 
de repreender o pobre e suas formas de organização para sobreviver 
perante a conjuntura excludente formada pelo capitalismo, consta-
tando-se cada vez mais que,

Diante da produção e reprodução das desigualdades sociais no 
sistema capitalista, mundialmente é possível afirmar que, historica-
mente, as prisões representam a manifestação da institucionalização 
dos processos de criminalização gerados pelos conflitos sociais 
exercidos pelo Estado e seu poder punitivo e repressivo. Associada 
ao controle das “classes perigosas”, as prisões, desde suas origens, 
confinam pobres, excluídos e desempregados em sua imensa maio-
ria. (Torres, 2009)

No entanto, não há uma teorização científica que permita ca-
racterizar os indivíduos como “classe perigosa”, o que confirma o 
subjetivismo do poder penal que passa a definir como transgres-
soras apenas as classes que se diferem da dominante, ou seja, há a 

era uma forma de punição pela condição de assistido, uma vez que este era sub-
metido a condições precárias de sobrevivência e exploração do trabalho.

 5 Segundo Antunes (1999, p.102), esta expressão diz respeito aos indivíduos 
que dependem da venda de sua força de trabalho para reproduzirem a si e seus 
familiares.
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incriminação do pobre, do negro e do morador de periferia, como 
se suas características físicas ou o ambiente em que moram fossem 
sinônimos da ilegalidade, dissipando-se o pensamento influente das 
classes favorecidas de que “[...] os maus pobres devem ser captura-
dos pela mão (de ferro) do Estado e seus comportamentos corrigidos 
pela reprovação pública e pela intensificação das coerções adminis-
trativas e das sanções penais.” (Torres, 2009).

O discurso incriminatório da pessoa classificada como pobre 
envolve diversas esferas da vida social, como a política – na qual o 
encarceramento em massa é apresentado como bandeira de luta de 
campanhas eleitorais –, a econômica – que, segundo Batista (2012) 
permite a associação entre “mercado de segurança” e “segurança 
para o mercado”, ou seja, com o controle da “classe perigosa” toda 
a sociedade, inclusive o mercado prosperam – e a social – na qual os 
excluídos do mercado de trabalho, da Previdência Social e os exce-
dentes da Assistência Social são incorporados pelo sistema punitivo.

O certo é que no neoliberalismo foi construída uma gigantesca 
“indústria do controle do crime”, disseminada pelo mundo que 
acopla institucionalmente assistência pública com encarceramento, 
técnicas de vigilância e monitoramento dos pobres insubordinados 
ou resistentes às novas leis do capital. (Batista, 2012)

O poder coercitivo e persuasivo que o discurso da classe domi-
nante exerce sob o restante da população adquire uma conotação tão 
prevalecente que seus próprios crimes são obscurecidos perante a 
ação, mesmo que em proporções menores, das classes desfavoreci-
das. Presenciamos, diariamente, a manipulação de um olhar crimi-
nalizante sob crimes considerados de bagatela, mas cometidos por 
pobres, enquanto aniquiladores crimes de “colarinho branco” são 
ofuscados pelas veiculações midiáticas que, a serviço dos enriqueci-
dos, ampliam negativamente as ações cometidas nos subúrbios.

Deslinda-se em definitivo o caráter desigual do sistema penal, 
o qual, por um lado, pune certos comportamentos ilegais (das 
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classes subalternas) para encobrir um número bem mais amplo de 
ilegalidades (das classes dominantes), que ficam imunes o processo 
de criminalização; e, por outro, aplica de modo seletivo sanções 
penais estigmatizantes, especialmente a prisão, incidindo no status 
social dos indivíduos que fazem parte dos setores mais vulneráveis 
da sociedade, os quais, dessa maneira, permanecem impedidos de 
ascender socialmente. (Arguello, 2005, grifo do autor)

Para legitimar esta prática do aprisionamento, alguns mecanis-
mos legais e institucionais foram sendo utilizados com o passar dos 
tempos, como o enrijecimento das sanções penais com a preferência 
da pena de prisão em detrimento de penas alternativas, a restrição de 
garantias processuais penais, o investimento em estabelecimentos 
penais em vez de políticas públicas de base como educação, saúde, 
trabalho. Deste modo, a população, de forma geral, passou a se con-
vencer da eficácia da prisão na contenção dos males sociais.

No concernente às personagens que fazem parte desta pesqui-
sa – mulheres encarceradas – constatamos que estas são afetadas 
pela criminalização da pobreza por serem provenientes de classes 
menos favorecidas, mas que recebem um agravante nesse processo 
condenatório que derivam do fato de serem mulheres, ou melhor, 
até mesmo na criminalidade a questão de gênero está presente para 
inferiorizar a mulher em relação ao homem. Como bem relatou 
Lemgruber (1983, p.86), na epígrafe deste capítulo, para a mulher, 
a criminalidade, mesmo quando associada à necessidade de subsis-
tência de sua família não é vista positivamente nem sequer entre os 
próprios criminosos, mas sim como uma forma de irresponsabilida-
de dela perante as obrigações que teria de cumprir no seio familiar, 
como um mal exemplo a seus filhos.

Amanda Silva (2011) identificou em seu estudo que a mulher 
quando chega ao extremo do encarceramento já enfrentou diversos 
processos que, também influenciados pela questão de gênero – como 
a não inserção no mercado de trabalho e a alta responsabilização pela 
manutenção da família e do lar – a excluíram de alcançar a efetivida-
de de seus direitos sociais, civis e políticos, resultando em sua maior 
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estigmatização e vulnerabilidade atrás das grades quando compara-
da ao homem. Refletiremos agora como processo de incriminação da 
mulher no Brasil foi sempre calcado por questões de gênero as quais 
associaram, e ainda hoje associam, a transgressão feminina à negação 
do papel de mulher e de mãe.

A mulher e seu espaço dentro do cárcere

No Brasil, e talvez em grande parte do mundo, não foi rápida, fá-
cil e natural a associação entre a mulher e as práticas ilícitas. Esperar 
que um ser, dotado de feminilidade, recato, docilidade e delicadeza, 
praticasse ações que fossem contra a moral e os bons costumes e, 
além de tudo, prejudicasse outrem era quase inimaginável, até por-
que, segundo Lombroso (apud Espinoza, 2004, p.55), as mulheres 
eram física e potencialmente incapazes de cometer crimes em função 
de sua fragilidade corporal. Angoti (2012, p.154) também relata o 
pensamento deste autor que, considerado o pioneiro nos estudos da 
criminalidade feminina, fez a associação desta a fatores biológicos 
e sexuais. Com relação à influência da biologia no baixo potencial 
criminoso da mulher,

As mulheres seriam conservadoras tanto socialmente quanto 
fisicamente, e a origem desse conservadorismo estaria na falta de 
mobilidade do óvulo feminino quando comparada à mobilidade 
do espermatozoide masculino. Ainda, o cuidado com a família, 
atividade tipicamente feminina, tornava a mulher reclusa ao lar 
impedindo-a de evoluir como os homens, que estariam mais expos-
tos socialmente.

Já no tocante à sexualidade, esta foi utilizada para justificar os 
crimes cometidos pelas mulheres, pois, apoiando-se nos estudos so-
bre patologias e distúrbios da libido, Lombroso passou a determinar 
a mulher desviante, caracterizando-a pela erotização, imoralidade 
e oposição à mulher mãe de família, uma vez que, para o autor, a 
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mulher criminosa afastava-se do sentimento de maternagem e apro-
ximava-se cada vez mais de uma vida libertina, na qual todas as prá-
ticas, principalmente a prostituição, levavam-na para atos ilícitos.

Para o autor, o comportamento monogâmico representava o 
topo da cadeia evolutiva feminina, sendo possível pontuá-lo em 
“mulheres morais”, ou seja, “mulheres normais”. Tratou, assim 
como Richard Von Krafft-Ebing, considerado o pai da sexologia, 
da sexualidade normal e desviante nas mulheres, salientando que, 
quanto mais sexualizada uma mulher mais degenerada e desviante 
seria. (Angoti, 2012, p.145)

Angoti (ibidem) relata ainda que Lombroso deixou explícita a 
distinção, dentre as mulheres criminosas, entre a “mulher honesta” 
e/ou de “boa família” e a “mulher impura”. A primeira envolver-se-
-ia no crime motivada por fatores ocasionais, ou seja, determinantes 
esporádicos que, em função de sua formação em um ambiente fa-
miliar baseado na moral, apenas a conduziria a crimes mais brandos 
ou relacionados a estágios biológicos da mulher como a puberdade, a 
menstruação, a gestação e a menopausa. “Essas mulheres não são cri-
minosas a priori, mas por um acidente” (ibidem, p.149, grifo do autor).

As “mulheres impuras”, por sua vez, foram associadas, prin-
cipalmente às prostitutas que frequentavam o baixo meretrício e 
lugares sujos, amorais e sem nenhuma manifestação de higiene. São 
consideradas de índole criminosa, ou seja, influenciadas, desde a 
infância a formarem um caráter desviante, resultando na prática de 
crimes mais violentos como o homicídio e o roubo e em sua caracte-
rização como criminosas natas, as quais se apresentavam como uma 
exceção dentre todos os criminosos, pois da mulher não era aceito es-
te tipo de transgressão tão semelhante ao do homem. Para Lombro-
so, a prática que, embora não se constituísse crime, mas representava 
uma significativa violação ao “dever ser” da mulher, era a prosti-
tuição que, por ser exercida em locais desprovidos de senso moral, 
aproximava a mulher a crimes mais audaciosos. O controle sobre 
a prostituição era tão perseverante que, não podendo incriminar as 
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mulheres por prostituição, o poder policial enquadrava-as em crimes 
como vadiagem ou embriaguez.

Para Lombroso, a verdadeira criminalidade feminina, a mais 
recorrente e marcante, era a prostituição. Nesse sentido, a prostituta 
nata seria a principal representante da criminalidade feminina [...] 
Assim, a prostituição e a criminalidade seriam fenômenos paralelos. 
A prostituta tinha a índole criminosa e só não cometia crimes co-
mumente, pois ganhava seu sustento de forma mais fácil. (ibidem, 
p.155)

Identificamos também na fala das reclusas que participaram 
desta pesquisa, e que confirmaram sobreviver da prostituição, esta 
associação entre prostituição e crime, por parte das pessoas que 
compunham seus círculos de relações e, até mesmo, por parte dos 
representantes da lei.

Estou presa por um acaso, porque eu tava no local errado e na 
hora errada, onde eu estava me prostituindo as pessoas tinha droga 
e tinha arma e eu não sabia. Não teve nenhum motivo de tráfico que 
me fez vir parar aqui. Os policia achou que só porque eu tava prosti-
tuindo lá eu também tava envolvida. (Valdirene)

Eu vim presa no tráfico, no 33, só que a droga era do meu uso. 
Eu me prostituía para cuidar dos meus filhos e para manter o meu 
vício de drogas, porque eu sou viciada. Mas tentava esconder da 
minha família tanto o vício, quanto a prostituição, porque se minha 
mãe imaginasse ela morria de desgosto. Eu sou primária, é a primeira 
vez. Quando fui presa, eu tava lá onde eu prostituía, aí quando minha 
mãe ficou sabendo, ela falou que uma filha prostituta ela até aceitava, 
mas traficante não, porque ela achava que eu tava envolvida no crime, 
porque onde eu tava era também um ponto de tráfico. (Marilda)

Percebemos aqui a influência que o meio exerceu na vinculação 
da prática de prostituição destas mulheres a atos ilícitos. Apesar de a 
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prostituição ter sido abolida do rol de crimes considerados no Brasil, 
há um juízo milenar em relação à prostituição que a caracteriza como 
uma prática devassa, de rompimento com o comportamento femi-
nino esperado e com os preceitos da família nuclear monogâmica, 
considerando-a como forma “fácil” de ganhar dinheiro, ignorando-
-se os percalços vencidos pelas mulheres nas diversas situações de 
total desvalorização de suas condições de humanas, chegando a 
serem exploradas e abusadas como verdadeiras escravas sexuais.

Perruci (1983, p.92) assinala três fatores que levam a mulher 
à prostituição e, posteriormente, a sua aproximação ao crime: 1-) 
causas econômico-sociais; 2-) afastamento da família ainda na fase 
adolescente; 3-) o status que a profissão pode oferecer. Na realidade 
vivenciada por nossas entrevistadas, a primeira motivação aparece 
como mais patente, uma vez que, não tendo como sustentar os fi-
lhos, estas mulheres terminaram por se entregar ao mundo da pros-
tituição como forma de obter renda. Não podemos, evidentemente, 
negar o posterior envolvimento das mesmas com pessoas ligadas a 
práticas ilícitas e, no caso de Marilda, ao próprio consumo de drogas, 
o que caracteriza mais um agravante na associação de determinados 
estereótipos ao crime: o usuário de drogas, assim como a prostituta, 
na quase totalidade das circunstâncias, é equiparado ao vendedor 
de entorpecentes. Entretanto, a realidade aponta para o fato de a 
droga, aliada à prostituição, é tida como um suporte para amenizar a 
situação degradante em que a mulher se encontra, assim como é um 
mecanismo utilizado pelos “fregueses” para manipular as mulheres, 
ou seja, “[...] esse consumo se justifica como algo que contribui para 
lidar com a ansiedade, fadiga física e enfretamento das dificuldades 
cotidianas da profissão, em detrimento ao efeito desinibidor adqui-
rido pelo uso da droga” (Dourado, 2013, p.4.140). Com isso, mais 
uma vez conseguimos ilustrar o quanto as estratégias de sobrevivên-
cia buscadas pela classe subalterna recebem o feitio de crime e são 
rigidamente punidas.

Apesar de a prostituição, e os crimes a ela relacionados, ter sido o 
principal alvo condenatório das mulheres no Brasil, a história da pu-
nibilidade feminina coincide com a própria história do país, uma vez 
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que, enquanto colônia da Coroa portuguesa, as terras brasileiras ser-
viram de degredo paras as pessoas indesejáveis e meliantes da metró-
pole, dentre as quais “[...] haviam também mulheres, consideradas 
culpadas por serem amantes de clérigos, por serem alcoviteiras, por 
fingirem gravidez ou por assumirem parto alheio.” (Oliveira, 2008, 
p.25). Soares e Ilgenfritz (2002) apontam que, nesse período, as de-
terminações a respeito de quem seriam os criminosos, assim como 
suas formas de punição, eram estabelecidas pelo que se configurou 
como a primeira legislação do território brasileiro – as Ordenações 
Filipinas de 1603. Contudo, as autoras também relatam a escassez 
de dados oficiais referentes às mulheres presas, sendo os primeiros 
indícios, encontrados no Relatório do Conselho Penitenciários do 
Distrito Federal, em 1870, o qual indicou que:

[...] entre 1869 e 1870, passaram por lá 187 mulheres escravas, das 
quais 169 saíram, duas faleceram e 16 “ficaram existindo”. Dessas 
que “ficaram existindo”, um relatório posterior, de 1872, anuncia 
que nos galés com mais de 20 anos encontrava-se uma escrava de 
nome Isabel Jacintha que estava presa havia 25 anos (desde 29 de 
outubro de 1846). (Soares; Ilgenfritz, 2002, p.52)

As primeiras décadas de 1900 foram marcadas por um relativo 
aumento no número de mulheres aprisionadas;6 entretanto, tal nú-
mero continuou sendo menor que a quantidade de homens reclusos, 
gerando a miscelânea entre os sexos em locais impróprios à sobre-
vivência humana. As mulheres passaram a ter suas condutas cada 
vez mais controladas, especificamente no que condiz à sexualidade, 
contudo, elas não findavam sua criminalidade apenas em ações que 
envolviam o próprio corpo, mas que, resultante da estadia em maior 
tempo no do espaço doméstico, os crimes cometidos pelas mulheres 
passaram a atingir seus companheiros e, principalmente, as crianças 

 6 Enquanto os anos 1800 se encerraram com uma média de 200 a 300 mulheres 
encarceradas, em 1950 o Relatório Final da Penitenciária Central do Distrito 
Federal indicava um número excessivo de 2.409 mulheres reclusas. (Soares; 
Ilgenfritz, 2002, p.65)
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ou fetos por elas gerados. O adultério foi uma prática rigidamente 
punida, no que diz respeito às mulheres, uma vez que estas deve-
riam se comportar frigidamente e ter no sexo uma única finalidade: 
a procriação; já ao homem era permissivo cometê-lo em função 
do entendimento popular de que, para ele, sexo representava uma 
necessidade. Todavia, buscando-se ratificar a fragilidade e aversão 
da mulher ao crime, tais delitos, em muitas situações, foram justifi-
cados pela influência de fases biológicas do ciclo da mulher que, por 
suas transformações no psíquico feminino, geravam comportamen-
tos de ansiedade e agressividade, como a menstruação, a gestação, a 
lactância e a menopausa.

A base das explicações biopsicológicas dos pensadores da virada 
do século XX residia na noção de uma influência dos “estados fisio-
lógicos” pelos quais a mulher passaria nas fases da puberdade, da 
menstruação, da menopausa, do parto (estado puerperal) – períodos 
em que estaria mais propensa à prática de crimes. Durante a vigên-
cia desses fenômenos biológicos que atingem o corpo da mulher, o 
seu estado psicológico ficaria alterado pela irritabilidade, instabi-
lidade e agressividade. Por isso ela estaria mais facilmente sujeita 
à prática de delitos (cujas vítimas típicas seriam as crianças) como 
o aborto, o infanticídio, o abandono de incapaz, etc., ligados à sua 
condição de mulher e sua associação natural à maternidade. (Soares; 
Ilgenfritz, 2002, p.64)

Lemos Brito (apud Soares; Ilgenfritz, 2002, p.56) – penitencia-
rista e um dos principais idealizadores da prisão feminina – começou 
a se incomodar, por volta dos anos 1930, com a realidade vivenciada 
diariamente pelas mulheres aprisionadas, contudo, seu discurso, 
fortemente marcado pelo preconceito e moralismo, incriminava 
mais veemente as prostitutas e as acusava de corromper as demais 
mulheres que, por ventura, haviam terminado atrás das grades.

Ao lado da mulher honesta e de boa família, condenada por um 
crime passional ou culposo, ou a que aguarda julgamento, seja por 
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um aborto provocado por motivo de honra, seja por um infanticídio 
determinado muitas vezes por uma crise psíquica de fundo puerpe-
ral, estão as prostitutas mais sórdidas, vindas como homicidas da 
zona do baixo meretrício, as ladras reincidentes, as mulheres porta-
doras de tuberculose, sífilis, moléstias venéreas, ou hostis à higiene.

Esta caracterização da situação de aprisionamento das mulheres é 
agravada, conforme observado em Angoti (2012) e Soares e Ilgenfritz 
(2002), pelas condições de extrema desumanização, precariedade e 
promiscuidade, oriundas da coabitação entre homens e mulheres no 
mesmo espaço prisional, pois, como relatado anteriormente, o nú-
mero reduzido de reclusas não dispensava esforços governamentais 
para a adequação de locais específicos para abrigá-las. Mediante esta 
conjuntura, novamente é enfatizada a responsabilização feminina 
pela degradação do ambiente, tornando-o despudorado e amoral, 
por isso,

[...] a criação de presídios só para mulheres destinava-se antes, a 
garantir a paz e a tranquilidade desejada nas prisões masculinas, do 
que propriamente a dar mais dignidade às acomodações carcerárias, 
até então compartilhadas por homens e mulheres. (Soares; Ilgen-
fritz, 2002, p.57)

Dessa forma, os juristas e penitenciaristas foram, cada vez mais, 
reforçando o discurso da necessidade de separação dos reclusos por 
sexo como forma de garantir a organização do cárcere. Apesar de as 
discussões acerca desta urgência datarem dos anos 1930, foi apenas 
com o Código Penal de 1940 – art. 29, § 2° – (Brasil, 1940) que se 
preconizou a garantia de estabelecimentos distintos para a reclusão 
de mulheres ou alas separadas nas prisões já existentes. Esta deter-
minação forçou o aceleramento da construção de prisões femininas 
em Estados que não priorizavam tal ação em função do pequeno 
número de reclusas.

São Paulo foi o estado pioneiro na construção de um presídio 
especializado para mulheres, sendo, assim, inaugurado em 1941 o 
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Presídio de Mulheres de São Paulo. Logo em seguida, em 1942, o Rio 
de Janeiro – então capital federal – estreou a Penitenciária Feminina 
do Distrito Federal. O primeiro estabelecimento foi adaptado de um 
espaço já existente, já a penitenciária do Rio de Janeiro foi construída 
desde o princípio para esta finalidade.

Apesar das peculiaridades de cada recinto, algumas caracterís-
ticas havia em comum em todos os estabelecimentos penais femini-
nos, dentre as quais, a principal era a reintegração da mulher a suas 
funções originais femininas, sejam elas: a maternidade, o casamento, 
o pudor, a moral e o controle da sexualidade. Sendo a mulher cri-
minosa vista como o oposto da mulher honesta, havia um discurso 
embasado na moral do Estado e da Igreja que incentivava o trata-
mento baseado nos preceitos morais religiosos para a conquista da 
regeneração destas mulheres tidas como “perdidas”. Necessitava-se 
aliar o corretivo penal ao trabalho e transformação destas desvian-
tes em caridosas mulheres totalmente dispostas à vida doméstica e 
familiar. Mediante tudo isso, a missão apresentada pelas Irmãs da 
Congregação do Bom Pastor d’Angers, de levar a cura da alma às 
pessoas cuja sociedade rechaçava, apresentou-se como a solução 
mais viável para muitos governos não somente da América Latina, 
mas também da Europa, pois aliava economia financeira com tra-
balhadoras especializadas no segmento feminino em uma época de 
escassas mulheres trabalhando no âmbito público. Assim, as religio-
sas foram as primeiras administradoras dos presídios femininos no 
Brasil, cabendo a elas

[...] cuidar da moral e dos bons costumes, além de exercer um traba-
lho de domesticação das presas e uma vigilância constante da sua se-
xualidade. Pelo regulamento interno da prisão, formulado e aplicado 
pelas religiosas, chamado Guia das Internas, as presas só tinham dois 
caminhos para remirem as suas culpas, e ambos supunham que elas 
se transformassem nas perfeitas mulheres piedosas, recatadas, dis-
cretas, dóceis e pacíficas. Dedicadas às prendas domésticas de todo 
o tipo (bordado, costura, cozinha, cuidado da casa e dos filhos e ma-
rido), elas estariam aptas a retornar ao convívio social e da família, 
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ou, caso fossem solteiras, idosas ou sem vocação para o casamento, 
estariam preparadas para a vida religiosa. Segundo a expectativa 
das freiras, quando as portas da penitenciária se abrissem, a egressa 
estaria definitivamente transformada em um novo ser. (Soares; Il-
genfritz, 2002, p.58, grifo do autor)

Tanto a rotina diária da prisão, quanto a organização de seu es-
paço físico assemelhavam-se ao ambiente doméstico, fazendo que 
todo o tempo ali passado se tornasse uma forma de reflexão de apri-
moramento ao que deveria ser uma mulher na sociedade da época. 
O silêncio, o trabalho e a oração eram tidos como formas de apro-
ximação a Deus e, consequente, remissão dos pecados. Entretanto, 
até mesmo as tarefas realizadas pelas reclusas eram carregadas de 
intencionalidades de as afastarem das práticas mundanas, pois havia 
um entendimento comum entre Estado e Igreja de que as mulheres 
pobres que estavam atrás das grades estavam predestinadas, unica-
mente, às tarefas do lar. Quanto à maternidade durante o cárcere, era 
vista como um incentivo à absolvição dos erros cometidos, pelo fato 
de despertar na mulher um comportamento mais voltado ao outro, 
à família e ao casamento. Era uma oportunidade de a mulher aban-
donar a marginalidade e garantir um futuro diferente à criança que 
estava por vir. Por isto,

[...] não havia, por parte das Irmãs, uma preocupação em educar as 
mulheres para o moderno mundo do trabalho que se organizava do 
lado de fora dos cárceres. A principal preocupação era realizar um 
trabalho moral de redenção da alma e aprendizagem dos valores 
cristãos. Todo o trabalho que faziam, como a costura, o bordado e 
os trabalhos de lavanderia, no máximo as treinavam para tarefas do-
mésticas nas suas casas ou em casas de família, mas não permitiam 
uma mudança estrutural que as colocasse no mercado de trabalho 
citadino. (Angoti, 2012, p.192)

Ainda que houvesse total confiança, por parte do Estado, na 
metodologia adotada pelas Irmãs para o resgate das desviantes, foi 
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assinado, por ambas as partes, um contrato de obrigações e direitos, 
o qual retirava os plenos poderes das mãos das religiosas, repassan-
do-os aos mandos da Diretoria Geral do Departamento de Presídios. 
Às Irmãs ficava apenas a responsabilidade interna dos presídios, 
incluindo a organização, disciplina, higiene, educação e trabalho 
das reclusas, sendo que a parte administrativa, financeira e punitiva 
ficava a cargo do governo. Logo, a fusão entre religião e Estado pos-
sibilitava tratar a reclusa para além do corpo material, mas atingindo 
também seu caráter, sua moral.

Os compromissos religiosos, da mesma forma que, a manu-
tenção das necessidades vitais e o cumprimento das obrigações de 
estudo e trabalho preenchiam todo o dia das detentas:

1º Erguer-me imediatamente ao sinal de despertar, com um pen-
samento bom, com uma saudação a Deus.

2º Fazer a minha ‘toilette’, arranjar-me com capricho. Arranjar a 
minha célula.

3º Cada dia, assistência facultativa à Santa Missa.
4º Café.
5º De 08 às 11 horas, ocupar-me do trabalho que me foi 

assinalado.
6º Às 11 horas instrução de cultura moral.
7º Meu almoço, seguido de recreio.
8º À 1 hora, voltar ao meu trabalho, estudos, etc.
9º Às 2,30 horas – lanche.
10º Às 4 horas – banho.
11º Às 5 horas – Reunião de Moral – Terço rezado em comum.
12º Às 5,30 horas – jantar seguido de recreio.
13º Às 7,30 horas – Oração da noite – Recolhimento à célula. 

(ibidem, p 212-3, grifo do autor)

A instrução moral foi uma das especificidades mais marcantes da 
direção das Irmãs nos presídios, pois ela ocorria em locais adequa-
dos – sala de moral – e reunia todos os ensinamentos imprescindíveis 
para a reclusa poder receber a liberdade, como lições de catecismo, 
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correção dos defeitos mundanos, economia doméstica (maternidade 
e casamento) e reeducação do corpo e da alma. Este espaço era tam-
bém destinado à anulação do senso crítico das detentas, pois a elas era 
proibida a discussão acerca de temas como religião, governo e leis.

A convivência diária entre Irmãs e reclusas fazia que estas fin-
dassem no seguimento das mesmas normatizações, sacrifícios e 
penitências que as religiosas, devendo as moças desviantes aceitar 
o estilo de vida simples, discreto e mais próximo possível de Deus. 
Toda esta abstenção dos prazeres mundanos já era vista como castigo 
suficiente às reclusas, resultando na inexistência de demais penali-
dades, principalmente físicas.

No entanto, com o decorrer da administração penitenciária reli-
giosa, observou-se um aumento na população prisional feminina e as 
Irmãs começaram a dar indícios de falta de controle sobre as reclusas 
que, a cada vez mais, mostravam-se indisciplinadas e comportavam-
-se de forma agressiva, chegando, até mesmo, a degradar o ambiente. 
Em 1955, a Congregação das Irmãs do Bom Pastor d’Angers deixam 
de comandar a Penitenciária Feminina do Distrito Federal e, pouco 
tempo depois, o Presídio de Mulheres. Ambos os estabelecimentos, 
assim como os que foram inaugurados posteriormente, passaram 
para o comando dos governos estaduais, como o é ainda hoje.

Após passarem à administração do poder público, os presídios 
femininos não apresentaram modificações significativas no que diz 
respeito à garantia de direitos e reconhecimento das peculiaridades 
que envolvem o cárcere feminino. Desde a época da direção das 
religiosas, eram os homens – penitenciaristas – que pensavam como 
deveria ser o cárcere no tocante à estrutura, normas, condutas e pe-
nalidades. Isto é:

Na maioria juristas e médicos, os penitenciaristas eram homens 
empenhados em pensar o cárcere, seu papel e funções na sociedade 
e as soluções para o seu melhor funcionamento. A modernização da 
instituição prisional deveria, necessariamente, passar pelas refle-
xões, sugestões e projetos desses homens especializados na “ciência 
penitenciária”. (ibidem, p.66)
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A soma da supremacia masculina na condução de projetos e 
legislações que versassem sobre o cárcere com o reduzido número 
de mulheres detidas em relação aos homens resultou em um cená-
rio de total indiferença à situação precária e degradante em que as 
mulheres passaram a ser detidas. Alojadas, na quase totalidade dos 
casos, em locais “improvisados”, o histórico do encarceramento fe-
minino foi marcado por completa desobediência às poucas garantias 
afiançadas em lei. Raras foram as circunstâncias em que presídios 
foram construídos com a finalidade primeira de abrigar as mulheres 
infratoras, pois a realidade mais comum foi o alojamento delas em 
locais que, anteriormente, hospedavam homens e, sem nenhuma 
modificação/adaptação ao sexo feminino (como banheiros, unifor-
mes, funcionários, profissionais especializados), passaram a acomo-
dar as mulheres.

Em 11 de julho de 1984, foi promulgada a Lei 7.210 – Lei de 
Execução Penal (LEP) – (Brasil, 1984) que passou a garantir a 
regulamentação do cumprimento da pena privativa de liberdade, 
contudo, restringindo-se apenas aos apenados (independentemente 
do sexo) que já receberam sentença condenatória, ou seja, os que já 
estão na fase da execução penal.7 Esta legislação também estabeleceu 
quais seriam os estabelecimentos de cumprimento de pena, caracte-
rizando-os da seguinte forma:

• Penitenciária: destinada ao condenado à pena de reclusão 
em regime fechado.8 Deve conter celas individuais com 

 7 A Execução penal refere-se à fase processual após o trânsito em julgado da sen-
tença condenatória por juiz competente. 

 8 Com relação ao regime de cumprimento de pena, a LEP estabeleceu três regi-
mes que serão substituídos progressivamente, de acordo com o tempo de pena 
já cumprido pelo sentenciado e seu comportamento: regime fechado – totalidade 
do tempo em estabelecimentos fechados, não tendo a oportunidade de sair 
temporariamente; regime semiaberto – permite-se ao sentenciado trabalhar 
durante o dia em colônias agrícolas ou outros estabelecimentos legalizados e 
retornar ao presídio no período da noite. Neste regime é permitida também a 
saída em datas comemorativas como Natal, Ano-Novo, dia dos pais, das mães 
e das crianças; regime aberto – o sentenciado termina de cumprir sua pena em 
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dormitório, lavatório e aparelho sanitário com área mínima 
de seis metros quadrados. Com relação às mulheres, a LEP 
estabelece que as penitenciárias deverão dispor de “[...] seção 
para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças 
maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a 
finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável 
estiver presa” (Brasil, 1984). Entretanto, a realidade viven-
ciada relata a inexistência de local adequado para abrigar as 
mães, sendo os espaços para as crianças, as exceções dentre a 
grande parte dos estabelecimentos femininos.

• Colônia agrícola, industrial ou similar: estabelecidos para o 
acolhimento de sentenciados em cumprimento de medida 
em meio semiaberto, estes estabelecimentos proporcionam o 
convívio coletivo, juntamente com uma atividade laborativa 
durante o dia, e a reclusão durante a noite.

• Casa do albergado: estabelecimento direcionado ao acompa-
nhamento de reclusos em cumprimento de pena em regime 
aberto, por este motivo, a estrutura física do local não pode 
dispor de mecanismos de controle ou impedimento a fugas, 
mas deve possuir formas de fiscalização e orientação aos 
detentos.

• Centro de observação: destina-se a realização de exames gerais 
e criminológicos dos infratores realizados pela Comissão 
Técnica de Classificação.9 A ausência de uma equipe téc-
nica capacitada para estabelecer o primeiro contato com os 
reclusos resulta no aprisionamento conjunto de pessoas que 
cometeram diferentes tipos de crime, no que diz respeito à 
natureza e à gravidade, com isso, primários e reincidentes 
cumprem pena no mesmo lugar.

liberdade, tendo a responsabilidade de se apresentar às autoridades judiciárias 
em períodos estabelecidos.

 9 Órgão responsável pelo acompanhamento individual das execuções das penas 
privativas de liberdade podendo propor aos órgãos competentes a progressão 
ou regressão de regime dos condenados.
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• Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico: estes esta-
belecimentos penais são direcionados ao acolhimento dos 
infratores que, após exame clínico, foram avaliados como 
inimputáveis ou semi-inimputáveis, decorrente de transtor-
nos psiquiátricos.

• Cadeia pública: estabelecimentos regionalizados destinados 
ao cumprimento de pena privativa de liberdade em caráter 
provisório e tempo determinado, uma vez que o recluso deve 
permanecer nestes locais somente até o recebimento da sen-
tença condenatória.

Quando analisamos particularmente o direcionamento destas 
instituições penais ao abrigamento de mulheres, detectamos que não 
existem estabelecimentos prisionais femininos em todas as modali-
dades acima relacionadas, ficando a grande maioria das encarceradas 
detidas em penitenciárias, mas, principalmente, cadeias.10 Este fato 
contribui para a inconsistente realidade da situação prisional femini-
na, uma vez que há mulheres detidas em estabelecimentos penais em 
situações tão precárias que, nem mesmo, somam-se às estatísticas, 
resultando na formação de um contingente imperceptível de mulhe-
res em determinados “esconderijos” no Brasil.

Em dezembro de 2012 havia, de acordo com as estatísticas levan-
tadas pelo InfoPen, um montante de 35.039 mulheres aprisionadas 
em todo o país – nas diversas modalidades de estabelecimentos 
penais –, o que representa um total de apenas 6,3% da população 
carcerária total. Perruci (1983) considera que este baixo número 
de mulheres aprisionadas resulta na minimização do problema 
carcerário feminino em todas as esferas, uma vez que, as mulheres 
aprisionadas não são vistas como um segmento singular que neces-
sita de um olhar pormenorizado para as condições adversas que en-
frentam no encarceramento, mas são depreciadas apenas à categoria 

 10 Em seu relatório de dezembro de 2012, o InfoPen enumera apenas quatro colô-
nias agrícolas, sete casas do albergado e cinco hospitais psiquiátricos destinados 
exclusivamente às mulheres em todo território nacional. 
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de “parte” da criminalidade geral, não recebendo, assim, o devido 
tratamento. Assim como indica Espinoza (2004, p.126), “[...] houve 
mudanças na conduta delitiva das mulheres. Os crimes cometidos 
por elas não mais se encaixam nos denominados ‘delitos femini-
nos’[...]”, percebe-se uma participação maior da mulher, mesmo 
que secundariamente,11 em crimes, anteriormente, identificados 
com a conduta masculina. O relatório do InfoPen descreve que, em 
dezembro de 2012, o tráfico de drogas12 era o crime que mais apri-
sionava mulheres (40%), tornando semelhantes os dados obtidos em 
nossa pesquisa, na qual, a totalidade das participantes também foi 
detida no crime de tráfico de drogas.

Constata-se que o número de estabelecimentos prisionais femi-
ninos é consideravelmente menor que a quantidade de mulheres 
detidas, ocasionando em situações de extrema precariedade decor-
rentes da superlotação, sobretudo nas cadeias públicas. Howard 
(2006) realizou um estudo empírico em cadeias e penitenciárias do 
estado de São Paulo no qual identificou as condições de subumani-
dade que as mulheres sobrevivem, tanto no que diz respeito às insta-
lações físicas, como ao acesso aos direitos básicos de sobrevivência.

As penitenciárias e cadeias femininas visitadas sofriam de sérios 
níveis de superlotação e raramente satisfaziam às exigências básicas 
quanto à área, luz e ventilação.

As presas estavam detidas em uma mistura de celas individuais 
e comunitárias, normalmente providas com beliches ou triliches de 

 11 Baseamo-nos nas reflexões feitas por Souza (2009), as quais indicam que a 
questão de gênero faz que até mesmo no tráfico de drogas a mulher não consiga 
atingir um alto grau na hierarquia de comando, o que a torna bode expiatório 
para as ações feitas pelos chefes.

 12 O tráfico de drogas é identificado pelo artigo 33 da Lei nº 11. 343 de 
23/08/2006 – Lei de Drogas – o qual penaliza todo indivíduo que “Importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à ven-
da, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” 
(Brasil, 2006).
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concreto projetados para duas ou três mulheres. As taxas de super-
lotação são piores nas cadeias femininas, tanto as celas de peniten-
ciárias como de cadeias haviam passado em muito sua capacidade 
oficial (com superpopulação) e as mulheres sem camas usavam o 
espaço do chão para dormir; às vezes, dormiam nos pátios em ca-
deias com problemas sérios de superpopulação, rezando para não 
chover à noite, uma vez que os pátios eram a céu aberto. (Howard, 
2006, p.48)

Dentre os direitos mais violados, Howard (2006) e Mendonça 
(2009) apontam a saúde, sendo que para as reclusas gestantes, a 
inexistência ou insuficiência desta política é sentida de forma ainda 
mais intensa. Sendo estabelecida pela Constituição Federal de 1988 
como um direito universal, a atual conjuntura da Saúde no Brasil 
assinala para o desrespeito a sua garantia não apenas para os apena-
dos, mas também para a população livre. Todavia, os primeiros são 
atingidos com o agravante da dependência, ou seja, ficam sujeitos à 
ação de terceiros (carcereiros ou agentes penitenciários) para terem 
acesso ao direito. Tendo de passar pelo crivo destes detentores do 
poder, muitas doenças passam despercebidas ou são agravadas pela 
arbitrariedade dos funcionários que caracterizam alguns sintomas 
como “frescura” ou “invenção”. As autoras relatam também as 
enfermidades que mais frequentemente acometem o cárcere femi-
nino: problemas ginecológicos, HIV e outras doenças transmitidas 
sexualmente, complicações na gravidez, aborto, acentuadas dores 
de cabeça e depressão. Em grande parte das cadeias e penitenciárias 
do país, o número de reclusas a serem atendidas é muito inferior à 
soma que necessita de tratamento, por isso, passam por consulta 
médica apenas as presidiárias cujas problemáticas de saúde são mais 
“evidentes” ou consideradas como “emergenciais” pelas reclusas 
responsáveis pela organização do estabelecimento ou pelos carcerei-
ros. “Sem funcionários médicos no local, guardas sem treinamento 
médico eram obrigados a avaliar emergências e crises e julgar se 
seria necessário cuidado de emergência, ou se as presas estavam 
simplesmente ‘exagerando’ ou ‘fingindo’” (Howard, 2006, p.91). 
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Lemgruber (1983, p.38) também relata este pensamento equivoca-
do dos trabalhadores do sistema prisional de que “preso tem mania 
de doença”, o que a autora tenta justificar argumentando que:

Tal “mania de doença” está intimamente relacionada com a 
própria sensação de inquietude gerada pelo enclausuramento, a qual 
faz com que a menor dor transforme-se rapidamente em ideia fixa. 
Assim, atormentadas por males reais ou imaginários, as internas não 
têm a menor garantia de pronto e eficaz atendimento.

Outra peculiaridade observada nas reflexões de alguns estudio-
sos do cárcere feminino – Lemgruber (1983); Cesar (1996); Espi-
noza (2004); Howard (2006); Stella (2006) – é o abandono pelo qual 
as mulheres ficam sujeitas após adentrarem as grades da prisão. Tal 
afastamento não ocorre apenas em relação aos familiares mais próxi-
mos, mas também aos filhos e, principalmente, companheiros que se 
envolvem em outros relacionamentos e não se responsabilizam pelo 
cuidado dos filhos. A vergonha em ter uma criminosa na família, a 
distância de localização dos estabelecimentos penais, assim como a 
rejeição dos familiares em se submeterem à revista íntima são umas 
das causas da separação continuada entre as reclusas e seus parentes. 
É também constatado por Espinoza (2004, p.152-3) que, em alguns 
casos, este distanciamento ocorre por determinação da própria re-
clusa que considera o cárcere um local impróprio para a presença das 
pessoas com quem se preocupa.

[...] a mulher na prisão é menos visitada que o homem pelos familia-
res, que em geral se sentem envergonhados de terem uma filha, uma 
irmã ou a mãe presa. [...] não recebem visitas ou porque os parentes 
vivem em localidades distantes do presídio ou porque têm vergonha 
de recebê-los dentro do cárcere. Interessa-nos destacar que o estig-
ma que normalmente cerca a mulher se origina não só do exterior, 
mas igualmente do próprio interior da reclusa, que não aceita a 
prisão e pretende proteger os que ama afastando-os, possivelmente 
para justificar a rejeição que o cárcere provoca.
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As mulheres detidas que participaram de nossa pesquisa tam-
bém relataram, com exceção de Nazaré, a falta de seus familiares e 
conhecidos, apontando como causas a distância da moradia, o desin-
teresse pela proximidade e a dificuldade encontrada pelos visitantes 
em conseguir realizar a visita, uma vez que esta ocorre às sextas-
-feiras em horário de trabalho e escola.

Minha filha veio três vezes, a mais velha, só três vezes, só. Os pe-
quenininho veio uma vez só que minha filha trouxe escondido ainda 
dos pais porque ele não aceita. Por preconceito, né?! Já foram presos 
também e não aceita! (Valdirene)

Somente minha filha continuou a manter contato comigo depois 
que eu vim presa, mas não é toda semana, ela sempre aparece de 
surpresa, não dá para ficar esperando, porque nunca tenho a certeza 
se ela vai vir ou não, porque ela estuda e não pode faltar da escola. 
(Lucinda)

Quem veio aqui uma vez é a de 1 ano. Os mais velhos não vem, 
porque minha mãe acha melhor não. Estão tudo em Minas. Eu sou 
de Minas. (Marilda)

Somente a minha mãe e minha filha continuou a manter contato 
comigo depois que eu vim presa. Mas como eu não sou daqui, sou de 
Guará, é muito difícil receber visitas. (Carmelita)

Meu pequeno, o [...] está com 2 anos e 7 meses. Ele sabe que eu tô 
presa, ele fala: mamãe tá pesa! Ele vinha me visitar no começo, mas 
agora já faz 6 meses que eu não vejo ele. (Pilar)

A revista íntima no padrão brasileiro, por sua vez, intimida, 
esmiúça e humilha os que passam por ela para adentrarem aos 
presídios. A forma desumanizadora em que se configura é uma das 
motivações que levam muitos a não quererem se sujeitar a tal pro-
cedimento. Não tendo respeito para com os amigos e familiares dos 
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reclusos e reclusas, os carcereiros e agentes penitenciários invadem a 
privacidade dos cidadãos, despindo-os e obrigando-os a desenvolver 
determinados movimentos corporais que comprovem a inexistência 
de objetos e materiais ilícitos em seus corpos e seus pertences. As 
reclusas participantes da pesquisa de Howard (2006, p.59) relata-
ram que “[...] suas visitas mulheres eram obrigadas a se agachar três 
vezes, e que, em algumas instalações, um espelho era usado para 
realizar uma revista vaginal.” Muitas são as críticas e denúncias rea-
lizadas às autoridades competentes,13 principalmente por órgão de 
proteção aos direitos humanos, contudo, poucas são as alternativas 
encontradas pelo poder público para superar esta prática tão invasiva 
e aviltante e, ao mesmo tempo, garantir a segurança nos presídios.

[...] muitas técnicas são aplicadas aos presos e às famílias, para que 
seu comportamento se adeque às normas e para que o próprio agente 
público esqueça a humanidade que existe em cada um. Despir as 
pessoas de suas vestes, observar detalhes de seu corpo, aproxima-as 
da condição de animais. As vestes são uma marca da humanidade. 
(Pereira, 2005)

[...] são as visitas submetidas a minucioso exame. Tiram-se as rou-
pas; recolhem-se os pertences ditos inconvenientes. Para os recém-
-nascidos procede-se, inclusive, à retirada de fraldas; às mulheres, se 
pleiteia a amostragem do absorvente. (Junqueira, 2005, p.111)

A violação de outro direito que atinge muito mais as mulheres 
que os homens é a visita íntima, ou seja, a possibilidade de um espa-
ço específico para que as mulheres possam receber seus companhei-
ros de forma mais reservada. A negação deste direito embasa-se na 
vigilância da sexualidade das mulheres, ratificando o pensamento da 
era patriarcal de que, para elas, o sexo deve ter apenas a finalidade 

 13 O Boletim Informativo da Pastoral Carcerária de 02/05/2014 (Campanha, 
2014) divulga a realização de uma campanha nacional em prol da aprovação do 
Projeto de Lei nº 480/2013 (de autoria da senadora Ana Rita) que prevê o fim 
da revista vexatória aos visitantes dos aprisionados.
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reprodutiva e não a satisfação do prazer. Segundo Howard (2006, 
p.75) até o ano de 2002 as visitas íntimas no estado de São Paulo eram 
explicitamente proibidas às mulheres e permitidas aos homens, sen-
do que a argumentação mais corriqueiramente utilizada para tal res-
trição era o controle da natalidade e os possíveis gastos públicos com 
a manutenção de uma gestante atrás das grades. Somente com uma 
mudança legislativa em âmbito estadual, impulsionada pela ação de 
ativistas de direitos humanos, que, gradualmente as visitas íntimas 
passaram a ser permitidas nas penitenciárias, ficando, novamente, 
as reclusas detidas em cadeias públicas suprimidas deste direito. 
Atualmente, este tipo de visita somente é permitido, legalmente, 
em instituições que dispõem de espaço físico adequado, sendo, os 
demais estabelecimentos, caracterizados pelos improvisos que as 
mulheres fazem para poderem ter o contato com os companheiros. 
Porém, a dificuldade encontrada em todos os estabelecimentos 
penais femininos é a qualificação do homem enquanto parceiro legí-
timo da reclusa, sendo exigida uma série de comprovações para que 
a visita seja autorizada.

Ao contrário do que acontecia aos presos homens, os parceiros 
das mulheres passavam por um estreito processo de qualificação 
antes de poderem participar da visita. As visitas permitidas só eram 
disponíveis às mulheres com parceiros “estáveis”, o que o casal era 
obrigado a provar com certidões de nascimento do(s) filho(s), cer-
tidão de casamento ou declaração de união estável. (Howard, 2006, 
p.76-7)

A não manutenção de relações heterossexuais pode resultar, em 
alguns casos, na iniciação de relacionamentos homossexuais que, 
segundo Lemgruber (1983), caracterizam-se pelo caráter provisório, 
ou seja, são mulheres que, fora da prisão, envolvem-se apenas em 
relações heterossexuais, mas envolvem-se com a homossexualida-
de como forma de amenizar a solidão e carência dentro do cárcere. 
Todavia, esta prática ainda enfrenta muitos tabus por parte dos 
trabalhadores do sistema prisional que consideram as uniões entre 
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as mulheres como uma motivação para sanções disciplinares, tendo 
que tais relacionamentos serem desenvolvidos na clandestinidade.

E, por fim, identificamos outra característica do cárcere femi-
nino que está, segundo apontam Lemgruber (1983), Cesar (1996), 
Soares e Ilgenfritz (2002) e Espinoza (2004), intrinsecamente conexo 
a esta supervisão sobre o comportamento da mulher: o individua-
lismo dentro do cárcere. O receio pela associação de amizades a 
relacionamentos amorosos, por parte dos carcereiros, faz que muitas 
reclusas prefiram manter-se isoladas da comunidade carcerária, co-
mo forma de se resguardarem de possíveis penalidades que ampliem 
suas estadias na prisão. Somando-se a isso, existem as estratégias de 
sobrevivência no espaço cativo que resultam no “salve-se quem pu-
der”, levando as reclusas a garantirem benefícios e direitos de forma 
individual, não se estabelecendo uma relação de pertencimento ao 
grupo. Beauvoir (apud Lemgruber, 1983, p.81) correlaciona este 
distanciamento e desunião feminina à competitividade estabelecida 
entre as mulheres na conquista dos homens, fazendo que elas se re-
conheçam enquanto rivais, e não cúmplices.

Goffman (2008) salienta que em instituições totais, como são as 
prisões, há certa resistência dos internos em conviverem coletiva-
mente em função do temor à “contaminação”, que, nestes estabe-
lecimentos, pode ocorrer sob duas perspectivas: 1) contaminação 
física – proliferação de doenças contagiosas como Aids, tuberculose 
e doenças venéreas, decorrente da coabitação de muitas pessoas em 
espaços reduzidos; 2) contaminação simbólica – incorporação de 
determinadas linguagens e condutas, resultante do contato com pes-
soas indesejáveis, consideradas mais criminosas.

Na narrativa das integrantes de nosso estudo, observamos dois 
extremos da convivência carcerária: a formação de uma rede de so-
lidariedade para superar momentos de dificuldades, principalmente 
materiais; e a total desconfiança nas demais reclusas.

Minhas irmã e meus filho é que me dá força para conseguir pas-
sar cada dia aqui. Nesse lugar eu não confio e não posso contar com 
ninguém. (Nazaré)
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Ainda bem que aqui nóis é como uma família, uma ajuda a outra 
quando pode, porque senão a gente não ia dá conta não. Aqui eu 
formei uma segunda família, porque todo mundo aqui errou, mas 
está na mesma situação. (Valdirene)

A elaboração, pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 2010, de uma série de normas internacionais para nortear o 
tratamento de mulheres encarceradas em todo o mundo – “Regras 
de Bangkok” apresentou-se como um significativo avanço nas dis-
cussões a respeito do encarceramento feminino, visando garantir 
condições dignas de aprisionamento para as mulheres. Este cenário 
de horrores vivenciado pelas encarceradas passou a chamar atenção 
dos organismos internacionais, requerendo atitudes governamen-
tais de contenção deste desrespeito à dignidade da pessoa humana, 
principalmente porque nas prisões de mulheres, a quase totalidade 
da violação de direitos está relacionada ao não atendimento das 
especificidades do sexo feminino. Dentre os pontos abordados no 
documento, a maternidade ganha expressivo destaque, tanto no que 
diz respeito à gestação e parto atrás das grades, quanto à situação 
dos filhos das mulheres presas. Na lista de países que contribuíram 
para a elaboração desta normatização, encontra-se o Brasil, contudo, 
ainda não se constatou um esforço público para a adequação da rea-
lidade brasileira a estas normas.

Dessa maneira, conseguimos destacar que o cárcere atinge os 
indivíduos em inúmeras esferas de suas vidas, sendo elas social, 
econômica, cultural e familiar. A anulação da cidadania, por meio 
da violação de direitos, assim como a redução dos reclusos a apenas 
cifras carcerárias resulta na invisibilidade de suas demandas perante 
a projeção de políticas públicas, agravando ainda mais a desumani-
zação em que sobrevivem por trás das altas muralhas e a humilhação 
e discriminação às quais estão sujeitos seus familiares. As peculiari-
dades da prisão feminina ampliam ainda mais este cenário de pre-
cariedade, demonstrando que a desigualdade entre os sexos adquire 
proporções alarmantes no ambiente carcerário, ficando alheia à no-
toriedade social, tornando mais árduo o trabalho de sua superação. 
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Observaremos, a seguir, que muitas são as queixas salientadas pelas 
mulheres quando estão aprisionadas, mas a que recebe maior rele-
vância é o distanciamento em relação à família, especificamente os 
filhos, sendo que estes também são atingidos em diversas ocasiões 
pelos reflexos do cárcere materno. A necessidade de uma rede públi-
ca ou familiar de apoio a estas famílias é constantemente certificado, 
no entanto, corriqueiramente, negligenciada.

Estar presa e ser mãe: exercendo a maternidade 
atrás das grades

Pertinente se faz começarmos esta temática com o apontamento 
feito por um profissional da administração da penitenciária Talla-
vera Bruce, na pesquisa de Lemgruber (1983, p.85), o qual delibera 
como deveria ser o tratamento das mulheres criminosas no que diz 
respeito ao exercício da maternidade: “Mulher para mim que de-
linquisse pela segunda vez eu mandava esterilizar, não deveria ter 
direito de ser mãe porque não teria as mínimas condições de educar 
uma criança”. E quando questionado a respeito da possível castração 
dos homens que também delinquissem pela segunda vez, proferiu 
a seguinte resposta: “Ora, claro que não, porque com o homem é 
diferente.” Este relato assevera fielmente o pensamento difundido 
pelos meios sociais de que a mulher, ao delinquir, não está mais apta 
a exercer a maternidade, pois não conseguirá passar bons exemplos 
aos filhos. Por outro lado, há a incisiva e constante culpabilização da 
mulher, juntamente com a desresponsabilização do homem enquan-
to pai e partícipe da manutenção e educação das crianças.

A mulher aprisionada é reprimida tanto no que diz respeito à 
transgressão da ordem societária – leis – quanto no que concerne 
ao descumprimento dos papéis para os quais foi “naturalmente” 
predestinada – mãe e esposa. As reclusas recebem dos familiares, 
amigos, carcereiros e até juízes um veredito adicional que resulta 
da esfera moral, querendo significar que o sofrimento causado pela 
prisão da mãe a seus filhos deve ser frequentemente lembrado e 
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responsabilizado a ela, eximindo o pai da obrigação de responder 
pelos filhos na ausência da mãe.

Os estudos da prisão feminina apontam para o contraste que 
ocorre no porvir das crianças quando o pai ou a mãe vão presos. A re-
clusão masculina é acompanhada da certeza de um responsável pelos 
cuidados dos filhos – que na, grande maioria, este cargo é ocupado 
pela mãe das crianças que, além de oferecer todo apoio aos filhos, 
continua mantendo o contato com o marido e também possibilita a 
proximidade entre ele e seus descendentes. Já o encarceramento fe-
minino é caracterizado pela imprecisão quanto ao destino dos filhos, 
uma vez que o pai não se responsabiliza pelo cuidado dos mesmos, 
ou não tem como fazê-lo por também estar em situação de aprisiona-
mento, com isso, juntamente com a reclusão da mulher, inicia-se um 
processo de inquietude e preocupação quanto ao estabelecimento de 
redes de proteção social ou de solidariedade para abrigar estas crian-
ças enquanto perdurar a reclusão materna.

Certamente, a vida da família dos homens e das mulheres é afeta-
da diferentemente pela prisão. Considera-se que a prisão tem maior 
impacto destrutivo na vida das famílias das mulheres presas. A prin-
cipal diferença decorre dos cuidados para com as crianças que, ao 
longo da história, sempre estiveram ao encargo das mulheres. Pelo 
fato de que os homens, pais, ainda não assumiram a paternidade em 
sua plenitude e que [...] as mães presas parecem ser, em sua grande 
maioria, chefes de família, a prisão materna acarreta a busca de ou-
tras formas de guarda para as crianças: em família substituta ou na 
família extensiva. (Stella, 2006, p.90)

Compreendemos que a arraigada associação entre a mulher e o 
espaço doméstico e familiar, assim como entre o homem e o ambien-
te público, resulta na naturalização da ausência masculina no coti-
diano privado, levando à exacerbada repreensão da mulher quando 
não responde, solitariamente, às demandas apresentadas pelo núcleo 
familiar. A conjuntura da criminalidade explicita ainda mais esta 
inconformidade em relação à ausência da mulher transgressora no 
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lar em detrimento do homem, a ligação biológica entre a mulher e 
seus filhos durante toda a gestação e nos primeiros meses de vida 
perpetua esta ligação no imaginário popular como algo inato e não 
construído deste modo, “[...] ficamos menos chocados com a atitude 
masculina [perante descuidos com os filhos] porque ninguém, até 
hoje, erigiu o amor paterno em lei universal da natureza” (Badinter, 
1985, p.144).

Assim como as mães encarceradas, os filhos das reclusas também 
adquirem determinada invisibilidade perante a sociedade, tendo-se 
poucas informações sobre quem são, onde estão e como vivem tais 
crianças e adolescentes. Stella (2006), em sua obra Filhos de mulheres 
presas, faz uma análise das implicações do cárcere materno na vida 
dos filhos. Sendo uma das poucas obras que abordam especifica-
mente esta temática, a autora nos traz dados significativos de quão 
negligenciadas são as crianças após o aprisionamento das mães, 
visto que tal negligência não se dá de forma voluntária por parte das 
pessoas que ficam com suas responsabilidades, mas é um reflexo da 
inexistência de políticas públicas específicas para amparar a família 
da reclusa durante seu encarceramento.

A imperceptibilidade destas crianças e adolescentes foi explí-
cita durante muito tempo, uma vez que, apenas em 2002, o censo 
penitenciário paulista incluiu em seus dados, informações sobre os 
filhos dos reclusos e reclusas. Atualmente, estes dados aparecem de 
forma muito velada, sendo disponibilizada apenas a quantidade de 
filhos que cada sentenciado possui. Na Cadeia Feminina de Franca, 
por exemplo, a administração não obteve os dados dos filhos das 
reclusas para nos repassar, limitando-se apenas às informações dos 
que realizam visitas às reclusas. Esta irregularidade é contrária às 
diretrizes estabelecidas nas “Regras de Bangkok”, as quais, visando 
o integral atendimento da família da reclusa, determinam que:

Regra 3
1. No momento do ingresso, deverão ser registrados os dados 

pessoais e o número de filhos das mulheres que ingressam nas pri-
sões. Os registros deverão incluir, sem prejudicar os direitos da mãe, 
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ao menos os nomes das crianças, suas idades e, quando não acom-
panharem a mãe, sua localização e custódia ou situação de guarda. 
(ONU, 2010)

A realidade dos presídios femininos, apontada na quase totali-
dade dos estudos, indica uma incidência de reclusas, mães, jovens e 
responsáveis pela manutenção do lar e dos filhos. Esta caracterização 
também foi constatada em nosso estudo (conforme pôde ser visto no 
capítulo 1), levando-nos à reflexão de que a trajetória de vida tanto 
das mulheres, como das crianças, é marcada desde sua jovialidade 
por violências latentes e reais provocadas pelo cárcere, dentre as 
quais, o rompimento do vínculo mãe-filho expressa-se como a mais 
dolorosa. Em Soares e Ilgenfritz (2002) e Amanda Silva (2011) ficou 
constatado que, em parte considerável do contingente carcerário fe-
minino, há a reprodução desta vivência carcerária entre as gerações, 
ou seja, muitas destas mulheres que, hoje se encontram encarceradas 
e, enfrentam as dificuldades acerca do exercício da maternidade 
atrás das grades, já vivenciaram esta situação quando crianças, mo-
mento em que acompanharam o aprisionamento de seus pais, o que 
resulta em uma maior dimensão e sofrimento a respeito das atuais 
circunstâncias vivenciadas por seus filhos.

A apreensão dessas mães não é injustificada, tal a realidade de 
abandono em que vivem as filhas e filhos de presidiárias(os). Foram 
constatados na pesquisa mais de um caso em que jovens entrevis-
tadas declararam ter nascido no Talavera, quando suas mães e/ou 
pais encontravam-se presas(os). Abandonadas pelos familiares em 
creches, internatos ou na rua, viveram de pequenas infrações até 
cometerem crimes mais graves, que as levaram à prisão tão logo 
completaram a maioridade. [...] A partir de agora, pode-se – e deve-
-se – levantar a possibilidade de que várias gerações de mulheres 
condenadas nasceram e deram à luz na prisão. (Soares; Ilgenfritz, 
2002, p.27)
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O aprisionamento adquire proporções e rebatimentos singulares 
quando analisado sob a ótica feminina, entretanto, quando há o afu-
nilamento desta população às mulheres chefes de famílias monopa-
rentais identificamos a agudização das consequências do cárcere às 
famílias das reclusas. Acontecendo a reclusão de forma inesperada, 
repentina, não há a possibilidade de a mulher organizar o amparo de 
seus filhos entre a rede de parentesco ampliada, sendo o destino des-
tes decidido de acordo com as condições dos familiares ou, na ausên-
cia destes, seguindo os parâmetros de medidas protetivas previstas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Brasil, 1990).

As protagonistas desta pesquisa expuseram a necessidade de 
compartilhar os cuidados dos filhos entre diferentes familiares, pois 
as condições financeiras dos mesmos não os possibilitaram assumir a 
responsabilidade de todas as crianças e/ou adolescentes simultanea-
mente. Isso resultou, em alguns casos, na separação e falta de convi-
vência entre os irmãos e na escassez de recursos em alguns lares, em 
função da chegada de novos membros.

O de 5 e a de 2 aninho tá com o pai. O de 12 anos já não morava 
comigo mesmo, morava com o pai desde o começo. (Valdirene)

Hoje meus filhos está com minha cunhada que é tia deles. Tá 
sendo muito difícil para ela, porque ela tem mais filhos, ela trabalha 
e só o que ela ganha, não dá. Ela continua recebendo meus benefí-
cios, mas mesmo assim não dá, porque ela é viúva e já tem mais 4 
filhos e mais os meus 2 agora. (Lucinda)

Hoje tem um com o pai, o mais velho com minha mãe, tem a 
minha menininha que já tem 3 anos que eu brigo na justiça por ela, 
brigo com a família do pai dela [...]. (Marilda)

Hoje minha filha se encontra com meu pai e com a minha ma-
drasta que, para mim, é como se fosse minha mãe. A família do pai 
dela não teve nenhum interesse em ficar com ela, até porque eles não 
mora aqui, eles mora no Estado do Piauí. [...] Minha mãe já vai ficar 
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com esse bebê também quando ele nascer (olha para a barriga, pois 
está gestante de 8 meses). (Carmelita)

A minha filha de 22 anos que hoje cuida deles, morava sozinha, 
já tinha ido embora, já fazia um ano e agora hoje ela é que mora na 
minha casa cuidando deles. [...] A minha filha, ela é sapatão, aí ela 
tem uma mulher que ela é casada e é ela que cuida dos meninos, só 
tem uma menina de 15 anos que tá morando com meu sobrinho. 
(Nazaré)

Nestes casos, conseguimos identificar o que Sarti (2007, p.79) 
denomina de “circulação de crianças”, ou seja, há um rearranjo 
entre os familiares para que, de forma integrada possam amparar 
os filhos destas mulheres enquanto se encontram reclusas. Percebe-
-se que, nas situações apresentadas, as crianças foram alocadas na 
rede ampliada de parentesco, possibilitando o contato com a mãe, 
quando possível, não se rompendo, permanentemente, os víncu-
los maternos, mas apenas interrompendo-os temporariamente. A 
autora ratifica ainda que o fato de a mãe entregar seu filho para a 
responsabilidade de outrem não significa negligência, ao contrário, 
demonstra que mesmo quando não pode garantir seu próprio bem-
-estar, a mulher preocupa-se com o acolhimento do filho.

A circulação de crianças, como padrão legítimo de relação com 
os filhos, pode ser interpretada como um padrão cultural que per-
mite uma solução conciliatória entre o valor da maternidade e as 
dificuldades concretas de criar os filhos, levando as mães a não se 
desligarem deles, mas manterem o vínculo através de uma circula-
ção temporária. Assim, matem-se os vínculos de sangue junto aos de 
criação, ambos definindo os laços de parentesco.

Stella (2006, p.70) enumera três principais formas de manuten-
ção dos vínculos entre mãe-presa e filhos no sistema prisional brasi-
leiro: visitas, algum motivo de doença ou telefonema. Com relação 
às visitas, o acréscimo de membros dentro de um contexto familiar, 
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juntamente com os adicionais financeiros que pode significar é 
sentido, em muitos casos, na falta de recursos que os familiares apre-
sentam para levar as crianças para encontrar a mãe na prisão. Princi-
palmente quando a mulher fica aprisionada em cidades distantes da 
que habitam seus filhos, o contato familiar é dificultado, sendo que 
inúmeros municípios não disponibilizam nenhum tipo de contribui-
ção para que as visitas sejam realizadas. Até mesmo na realização de 
visitas constata-se o protagonismo feminino, pois as mulheres – es-
pecificamente as mães – são as pessoas que mais visitam homens e 
mulheres nas prisões. A existência de alguma enfermidade nos filhos 
somente resulta no direito ao contato entre eles e a mãe aprisionada 
se houver uma autorização preliminar do juiz, não sendo conce-
dida a ausência da mulher das dependências prisionais em todas 
as situações. Já os telefonemas não são um direito usufruído pelas 
participantes desta pesquisa, na verdade é uma realidade vivenciada 
apenas pelas mulheres reclusas na Penitenciária Feminina do Bu-
tantã – único estabelecimento penal feminino do país que dispõe de 
telefone público, todavia o acesso é regulado pelas próprias detentas 
que, por meio da troca de favores ou do jogo de influências, elegem 
as contempladas. As protagonistas de nosso estudo apontaram o en-
vio de cartas como alternativa para dar continuidade ao contato com 
os filhos mediante a prisão.

Existe uma permanente discussão entre pesquisadores e auto-
ridades penitenciárias a respeito da viabilidade ou não da estadia 
de crianças no ambiente prisional, seja por meio de visitas, ou pela 
instalação de creches nos presídios. A Lei de Execução Penal (Brasil, 
1984) prevê, em seu artigo 89, a existência de espaços para gestan-
tes e parturientes, assim como de creches para abrigar as crianças 
maiores de seis meses e menores de sete anos nas penitenciárias 
femininas, com o intuito de assegurar o amparo das crianças desas-
sistidas no período em que a responsável estiver presa. Entretanto, 
encontramos em Soares e Ilgenfritz (2002), Howard (2006) e Stella 
(2006) relatos do descumprimento deste dispositivo legal, do de-
samparo que as cadeias públicas se encontram em relação a ele e da 
dualidade de sentimentos entre as reclusas que logram deste direito, 
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pois ao mesmo tempo em que querem passar o máximo de tempo 
com os filhos, não querem que eles cresçam dentro do cárcere, por se 
configurar como um ambiente adverso ao desenvolvimento humano 
saudável e feliz. A área infantil da Penitenciária Talavera Bruce, no 
Rio de Janeiro, é narrada da seguinte forma por Soares e Ilgenfritz 
(2002, p.26):

O momento de maior emoção de todo esse período foi a visita 
às creches, muito embora tenha sido uma experiência chocante: as 
crianças possuíam olhares tristes, fisionomias desbotadas, sorrisos 
tímidos e atitudes um tanto selvagens de quem não está acostuma-
do a ver gente estranha. Ficavam confinadas em seus quartos, ou 
brincavam nos corredores e em um pequeno pátio. As crianças de 
até seis anos, inclusive os recém-nascidos – em sua grande maioria 
negras ou pardas –, habitavam em quartos coletivos e eram cuidadas 
por algumas internas com filhos na creche. Porém, nem todas as 
que tinham filhos na creche podiam morar lá, pois as instalações só 
comportavam um número limitado de mães.

As análises de Stella (2006) englobaram os aspectos negativos 
da prisão, tanto no que concerne à estadia no cárcere, quanto à 
ausência da mãe no convívio da criança. Quanto à primeira propo-
sição, a autora salienta que a falta de estrutura física, assim como 
as condições precárias de alimentação, saúde e educação geram um 
aprisionamento mais intenso nas mães que nas crianças, pois estas 
não encontram as atividades, recreações e cuidados para possuírem 
um “[...] desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade” (Brasil, 1990), conforme 
preconiza o art. 3º do ECA. O afastamento abrupto entre mães e 
filhos pela prisão e a consequente ausência materna no cotidiano in-
fantil, por sua vez, também proporciona uma série de impedimentos 
ao desenvolvimento integral da criança que variarão de acordo com 
sua faixa etária. Denise Johnston (apud Stella, 2006, p.109-10) arro-
la as principais transformações identificadas no comportamento de 
crianças e adolescentes, segundo suas idades na época da separação 
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inesperada da mãe, sendo que as pessoas que se responsabilizam 
pelas crianças buscam reverter tais situações, mesmo que de forma 
limitada.

• Nos primeiros 2 anos de vida: impedimento do estabeleci-
mento de vínculos entre a mãe e o bebê;

• Primeira infância (2 a 6 anos): crianças tornam-se extrema-
mente dependentes e com problemas de autoconfiança. Pela 
idade, não conseguem expressar verbalmente o que sentem, 
apresentando alguns sintomas de saúde ou de comportamen-
to para tentar manifestar-se.

Nos relatos de Pilar, podemos reconhecer estas modificações no 
comportamento de seu filho após as visitas que realizou à mãe, o que 
foi visto de forma negativa por seu responsável atual, culminando 
na cessação dos encontros. Todavia, não apenas a separação pode ter 
causado tamanho abalo na criança, mas também a experiência no 
cárcere, uma vez que o mesmo causa pavor até mesmo pela repelên-
cia de sua estrutura física.

Quando ele veio foi difícil, porque o pai dele falava pra mim 
que ele ficava uma semana fora de si, não queria tomar banho, não 
queria mamar, não queria comer, não queria ir para a escolinha, ele 
gosta muito da escolinha, mas ele ficava uma semana fora de si. E 
depois de uma semana é que ele voltava a vida dele normal, aí que 
ele colocava a cabecinha dele no lugar. Talvez pode ser isso que ele 
não traz ele mais aqui.

• Segunda Infância (7 a 10 anos): desenvolvimento de proble-
mas escolares e comportamentos agressivos, em função da 
falta de identificação com outros adultos.

Na fala de Nazaré, é possível constatar a influência do cárcere 
no cotidiano escolar de seu filho, sendo que a criança não encontrou 
forma verbal de se manifestar, o fazendo de forma escrita, mesmo 
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estando na presença da mãe. Este caso foi acompanhado de um agra-
vante: o estigma e preconceito social que é difundido pelas demais 
pessoas que convivem com os familiares de encarceradas de forma a 
puni-los pelos erros cometidos pela mulher. Nos casos dos filhos, há 
uma crença popular de que a criminalidade tenha aspectos biopsi-
cossociais que podem ser transmitidos de mãe/pai para filho, o que 
torna este um possível seguidor das transgressões dos genitores.

O [...], o pequeno, quando ele vinha ele achava que era uma es-
cola. Aí um dia, nóis aqui, aí ele escreveu uma cartinha, aí ele falou 
assim: ó mãe, eu sei que você já tá presa, ele falou, meu amiguinho 
falou que você ta presa. [...] Quando meu filho pequeno falou isso, 
eu já cortei, já mandei minha filha na escola e conversar com a pro-
fessora que eu não queria ninguém falando para ele isso, aí ele parou 
de falar. Aí eu acho que ela deve ter conversado na escola, a profes-
sora, e ter cortado os meninos de ter falado isso para ele.

• Pré-adolescência (11 a 14 anos): momento de organização e 
estabelecimento de parcerias, assim, o afastamento materno 
pode ocasionar em comportamentos antissociais provenien-
tes de algum tipo de revolta em relação a sua situação atual, 
por outro lado, o aprisionamento das mães também pode ser-
vir como referência daquilo que o adolescente pretende não 
vivenciar.

• Adolescência: com relação ao aprisionamento materno, esta 
fase vital pode representar o desdobramento de atitudes ne-
gativas em relação às normas, leis e à justiça criminal, sendo 
o período de vida no qual os jovens tornam-se mais propícios 
ao envolvimento em práticas criminais.

Nazaré depara-se, também com os reflexos do cárcere no coti-
diano de sua filha adolescente que, na ausência da mãe, recusa-se 
a seguir algumas regras de comportamento – como ir à escola – re-
querendo a intervenção de um órgão público – Conselho Tutelar – e 
de uma familiar para tentar reverter esta situação de desobediência.
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Aí virou aquela bagunça porque eu vim presa, entendeu?, Por-
que aí elas não quis ir para a escola e tudo, até hoje tem uma de 15 
anos morando com meu sobrinho porque ela começou a dar traba-
lho na rua, aí o Conselho queria pegar ela, aí ela foi ficar com meu 
sobrinho, só que aí agora ela tá voltando a morar na minha casa de 
novo, mas ela estuda, mesmo que ela está com meu sobrinho, ela está 
estudando [...].

Tais dificuldades com caráter eminentemente psicológico e com-
portamental são complementadas pela separação dos irmãos entre 
os diversos familiares e a insuficiência de renda, em alguns casos. A 
grande maioria das entrevistadas está de acordo com o atual local de 
habitação de seus filhos, e, as que discordam têm, como principal 
motivo, a falta de outras possibilidades para poder escolher qual 
seria o melhor destino das crianças.

O meu menino pequeninho está com o pai de criação e eu con-
cordo, porque no dia que eu vim presa, se não fosse ele, eu nunca 
mais veria meu filho também. Agora o mais velho eu nem sei 
onde está, mas eu quero sair daqui e quero procurar, porque ele 
tem 14 anos e ele não sabe que ele tem outra mãe, né?! Eu quero 
ir atrás. (Pilar)

O dos novinhos está com o pai porque foi a última opção. Porque 
nunca ajudou mesmo. No entanto, ele nem registrou a de 2 anos. Tá 
lá na mão dele sem registro. E não tinha mais nenhuma outra pessoa. 
Senão eles iam ter que ir para a instituição. A de 9 anos, a vó pegou 
a guarda dela definitiva. Eu não estava de acordo, mas fazer o que? 
Foi guarda definitiva porque foi a segunda vez, porque na primeira 
cadeia eu ganhei ela na justiça e agora eu vim presa e ela tomou e aí o 
juiz deu definitivo para a avó. Eu fui no fórum e aceitei, né, porque 
ela me falou que quando eu melhorasse de vida ela me devolveria, 
que era só por enquanto, aí eu passei para ela. Mas acho que eu vou 
continuar mantendo contato com meus filhos sim quando eu sair 
daqui. (Valdirene)
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Eu concordo com minha filha estar com meu sobrinho porque 
ela tem 15 anos e eu falei assim: eu prefiro que ela ficar na rua, por-
que ela não queria obedecer a minha filha, entendeu?, aí ela vai ficar 
grávida dos meninos e lá meu sobrinho pega no pé e não deixa. Ele 
se ofereceu para ficar com ela, ele é mais próximo de nós. (Nazaré)

Eu concordo da minha filha está com eles porque ela está bem, 
eles é que quis ficar com ela. Tanto minha madrasta como o meu pai. 
(Carmelita)

A minha menininha de 3 anos eu não concordo com quem ela 
está hoje. Eu não concordo porque dizem que é muito difícil um juiz 
tomar a guarda de um filho de uma mãe e eu nunca consegui pegar a 
minha filha até hoje. (Marilda)

Eu to de acordo, tem que tá né?! Mesmo se não tiver, tem que tá, 
porque é a única pessoa que é sangue do mesmo sangue e que pode 
tá ficando com eles, pois o pai deles já morreu. (Lucinda)

A literatura sobre presídios femininos relata que para contribuir 
com a manutenção de seus filhos fora da prisão, a grande maioria 
das reclusas desenvolve atividades lucrativas – quando o estabeleci-
mento disponibiliza estes serviços –,14 contudo, dentre as integrantes 
desta pesquisa, apenas Lucinda declarou trabalhar em prol da sub-
sistência dos filhos, e as demais mulheres direcionam seus ganhos 
em benefício próprio, tentando suprir a falta de produtos não ofere-
cidos pela cadeia e não disponibilizados pelas famílias.

Aqui eu me mantenho, faço faxina, lavo roupa, eu me viro. Por-
que ele não me ajuda, ele não manda um sabonete pra mim. (Pilar)

 14 Na Cadeia de Franca as atividades lucrativas desenvolvidas pelas detentas 
resumiam-se, na data da pesquisa, na costura de sapatos manuais e na limpeza 
de celas ou lavagem de roupas para outras reclusas. 
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Aqui dentro eu trabalho para sobreviver, porque eu não tenho 
ajuda de ninguém. [...] O dinheirinho que eu faço aqui dentro é pra 
mim compra higiene. Acho que lá fora ele não tá passando necessi-
dade não. As pessoas que ficaram com eles têm condições, mais do 
que eu, ainda. (Valdirene)

Menina, tem uns lacinhos aqui que eu não consigo fazer, não 
entra na minha mente. Não ajudo eles porque já tem a ajuda delas lá 
fora, né?! A ajuda delas lá fora já é tudo. (Nazaré)

Eu não trabalho aqui, e então não tem jeito de eu ajudar com 
nada em casa. (Carmelita)

Trabalho, costuro sapato. Eu não ajudo eles lá fora porque minha 
família fala que não precisa. Aí eu uso o dinheiro para pedir o mercado 
ou alguma coisa que eu preciso. Eles não trazem para mim. (Marilda)

Aqui eu trabalho de costurar sapato e o pouco que eu ganho eu 
ajudo minha família, eu mando 100,00 pra fora todo mês. (Lucinda)

Porém, há situações em que esta rede ampliada de parentesco 
não se encontra disponível à reclusa, ou até mesmo não existe, 
resultando em uma situação de maior desproteção de seus filhos, 
exigindo que a mãe, mesmo atrás das grades, encontre outras formas 
de organização para garantir o amparo e acolhimento dos filhos 
menores de idade. Na realidade vivenciada pelas participantes deste 
estudo, identificamos outras duas alterações ocorridas em seu núcleo 
familiar decorrentes do encarceramento materno: a emancipação 
e casamento precoce de uma adolescente e a destituição do poder 
familiar15 – neste caso, a reclusa teve, por duas vezes, seus filhos afas-

 15 Poder familiar, que até a promulgação do Código Civil de 2002 era denominado 
de “pátrio poder”, constitui-se nos direitos e deveres, exercidos em condição 
de igualdade pelo pai e pela mãe na relação com os filhos. O ECA prevê que 
a determinação da destituição do poder familiar poderá ser contestada pelos 
responsáveis e que a falta ou carência de recursos materiais não se constituem 
motivações suficientes para tais determinações.
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tados, sendo que a primeira vez foi uma decisão judicial decorrente 
do uso abusivo de drogas e, a segunda vez, uma decisão pessoal, mas 
que, posteriormente, acarretou em arrependimento, dificultando-se 
agora, a proximidade entre mãe e filho.

A mais velha casou, né?! Porque ela já ia casar, só que aí eu vim 
presa e eles mandaram o oficial vim aqui pra mim assinar o casamen-
to dela porque ela é menor. Fui de acordo porque tem que casar, né?! 
Ela já conhecia o rapaz e com a minha prisão ela ia ficar com quem? 
(Valdirene)

Eu tenho mais 2 filhos que eu perdi pra Justiça. O menino eu 
nunca mais vi, o menino deve estar com uns 14 anos, e eu nunca 
mais vi. O [...] é o mais velho de todos. Ele o juiz tomou e nunca 
mais eu vi, por causa das droga. E agora a menina mora com uma 
amiga minha que eu dei a guarda, só que ela ficou com ela, pegou 
a guarda provisória, aí ela foi, arrumou um advogado da OAB pra 
poder pegar a guarda definitiva, aí quando eu tava presa eu tive que 
ir lá assinar pra poder passar a guarda pra ela [...] Minha filha com 
minha amiga eu não concordo porque como a [...] já tem 12 anos, ela 
tem decisão. Ela pode tomar decisão se ela quiser ficar comigo. Ela 
deixou o nome que eu tinha escolhido, mas não tem meu sobrenome 
mais, a guarda é definitiva. Eu cheguei a registrar ela, o menino 
também eu cheguei a registrar ele, mas como ela é minha amiga ela 
deixou o nome de [...] que eu escolhi. Fui eu que escolhi para ela fi-
car com minha amiga, porque se não ficasse com ela, eu nunca mais 
ia ver. O juiz me deu essa opção de escolher. Hoje eu me arrependo 
porque ela conseguiu pegar a guarda definitiva, mas eu que escolhi 
ela. Ai minha amiga foi no conselho tutelar e pegou a guarda pro-
visória, aí agora que eu to presa, aí ela aproveitou a chance e pegou 
amor e carinho na criança, né?! (Pilar)

Nas duas falas, podemos identificar que, apesar de as mães 
terem determinado o destino dos filhos, tal escolha não se deu de 
forma completamente voluntária, mas permeada pela necessidade 
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de solução imediata quanto à situação de desamparo em que eles se 
encontravam. A filha de Valdirene teve fases de sua vida adiantadas 
pela prisão da mãe, tendo de passar da condição de adolescente tute-
lada para a de emancipada, esposa e dona de um lar. Pilar, por outro 
lado, vivenciou, por dois momentos, a separação compulsória dos fi-
lhos: um em função da sua dependência química – situação, na qual 
a mãe e/ou pai são indiciados por não responderem positivamente 
às obrigações que tem com os filhos; e o outro pelo aprisionamento. 
O uso de drogas leva, na grande maioria dos casos, à negligência 
das crianças e, em alguns, à violência contra elas, colocando-as em 
situações de risco. O encarceramento, por sua vez, impossibilita 
concretamente os cuidados dos filhos. À Pilar, foi aplicada a medida 
de destituição do poder familiar que foi identificada como outra cate-
goria de análise de nossas reflexões, não pela frequente ocorrência, 
mas pelos desdobramentos advindos dessa ação que interligam as 
reclusas às práticas do Poder Judiciário como analisaremos adiante.

Algumas são as medidas de proteção previstas pelo ECA às 
crianças e aos adolescentes quando, segundo o artigo 98, seus direi-
tos são violados por ação ou omissão do Estado e da sociedade ou por 
falta, omissão e abuso dos pais/responsáveis, ou ainda, pela conduta 
destes. No entanto, em todas as situações o decreto da destituição do 
poder familiar terá de ser antecedido por outras medidas, pois se-
gundo esta legislação, a colocação da criança e adolescente em abri-
gamento ou em família substituta deverá ser a última ação dentre 
outras que privilegiem o fortalecimento e manutenção dos vínculos 
na família de origem.16

Art. 101 – Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 
98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas:

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade;

 16 A família de origem ou família natural é caracterizada pelo grupo formado por 
qualquer um dos genitores e seus descendentes.
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II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III – matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento 

oficial de ensino fundamental;
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 

família, à criança e ao adolescente;
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátri-

co, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII – acolhimento institucional;
VIII – inclusão em programa de acolhimento familiar;
IX – colocação em família substituta.
§ 1º O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são 

medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de 
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, 
para colocação em família substituta, não implicando privação de 
liberdade. (Brasil, 1990)

Estas também foram observações feitas pela assistente social – 
Inês – que atua no fórum de Franca, especificamente, nas varas de 
Família e de Execuções Penais. Nosso contato com esta profissional 
teve o intuito de clarificar como ocorrem as ações judiciais que en-
volvem filhos de mulheres presas, principalmente no que concerne 
à regularização da guarda ou a destituição do poder familiar. Não 
dispondo na cadeia de uma técnica especializada para lidar com as 
inúmeras situações que envolvem não apenas os processos criminais, 
mas situações pessoais das reclusas, a assistente social do Tribunal 
de Justiça apresenta-se, em muitas ocasiões, como a única profissio-
nal com a qual as reclusas têm acesso para expor-lhes sua condição 
processual familiar, uma vez que a quase totalidade das encarceradas 
contam com a defesa de advogados dativos, os quais, pela grande 
demanda de trabalho, não atendem eficazmente todos os casos.

Tendo sido inserido oficialmente no quadro de funcionários do 
Tribunal de Justiça apenas após a promulgação do ECA em 1990, o 
Serviço Social, assim como as demais áreas diferentes do Direito, foi 
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requisitado a atuar e responder a novas demandas que ultrapassam 
a objetividade das legislações. De ações pontuais, focalizadas apenas 
na expressão explícita da questão social, a atuação dos assistentes 
sociais baseavam-se no estudo social individual. Contudo, acompa-
nhando as modificações e heterogeneidade das demandas colocadas 
em sua responsabilidade, estes técnicos passaram a incorporar novas 
técnicas e metodologias de atuação que pudessem alcançar as famí-
lias na integralidade de suas vulnerabilidades. Assim, segundo Fá-
vero (2007, p.48), as principais técnicas de intervenção do assistente 
social nas varas de direito são a entrevista, a visita e a observação. 
Os dados apresentados por este profissional influenciam substan-
cialmente a decisão judicial. Inês, ao relatar suas principais áreas de 
atuação, comprova essa assertiva:

[...] o que eu percebi, e isso é fato, é comprovável, que muitos juízes 
das varas criminais, hoje, eles contam muito com o estudo social 
antes de qualquer coisa no processo, eles têm pedido vários estudos 
sociais, às vezes acompanhamentos, quando, por exemplo, envolve 
casos do menor ser vítima, então eu percebo que existe uma necessi-
dade muito grande dessa intervenção do serviço social [...].

A profissional relatou que, sendo a guarda e a destituição do po-
der familiar, as principais demandas acerca dos filhos de mulheres 
presas, os casos chegam até ela por iniciativa dos familiares inte-
ressados ou por ações judiciais iniciadas, em muitas circunstâncias, 
pelo Conselho Tutelar quando há constatação de desamparo das 
crianças por apartação dos responsáveis. Segundo Inês, grande parte 
das reclusas conta com o apoio familiar durante o encarceramento, 
resultando em grande número de regularização de guardas, provi-
sórias ou definitivas, aos familiares mais próximos. Quando não há 
possibilidade de alocação imediata da criança em algum ambiente 
da família extensa, há o abrigamento do menor e os profissionais do 
judiciário iniciam um processo de estudo para determinar o melhor 
meio de amparo para o mesmo, dando-se preferência, sempre, ao pa-
rentesco consanguíneo. Um ponto positivo apontado pela assistente 
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social e, que também identificamos na fala da reclusa Pilar, é que o 
juiz considera, na preponderância dos casos, a opinião da mãe quan-
to à indicação dos possíveis tutores de seus filhos, sendo que cabe 
ao assistente social confirmar se a pessoa apontada proporcionará os 
cuidados necessários à criança.

Fui eu que escolhi para ela (filha) ficar com minha amiga, por-
que se não ficasse com ela, eu nunca mais ia ver. O juiz me deu essa 
opção de escolher. Hoje eu me arrependo porque ela conseguiu pe-
gar a guarda definitiva, mas eu que escolhi ela. (Pilar)

Geralmente, filhos de mulheres presas, geralmente, é por pro-
blema de guarda, porque geralmente com a prisão da mãe, ficam 
desprotegidos, ou precisam regulamentar a guarda por algum fami-
liar. Estes casos chegam até nossas mãos, geralmente pelo pedido de 
guarda dos familiares. [...] Quando não tem um familiar que cuide, 
porque é muito bom quando tem um familiar, porque aí regulamen-
ta a guarda, é feito um acompanhamento, aí , geralmente a questão 
é recorrer aos abrigos, e aí o Serviço Social começa a intervenção, de 
verificar, fazer um estudo, atuar no âmbito familiar da presa para 
ver o ambiente mais adequado. Geralmente tem casos de que não é 
só a presa, o pai das crianças também vai preso junto, quando é caso 
de tráfico, tem vários casos assim. Então o que acontece é que as 
crianças ficam desprotegidas mesmo.[...] O nosso trabalho é mesmo 
de verificar e buscar na família parentes próximos ou não tão próxi-
mos. O juiz considera a pessoa indicada pela mãe, e o Serviço Social 
tem a prerrogativa de conhecer os familiares, de entrevistar, usar 
dos instrumentais que for necessário pra gente poder identificar. O 
que precisar pesar é ver se a criança demonstra essa proximidade, 
demonstra essa afinidade, e identificamos isso, as vezes, não só pela 
fala, mas pela maneira que a criança reage com a pessoa. A gente 
precisa ver se não existe uma questão de má fé aí, ver se tem algum 
benefício vinculado, uma coisa assim, então todas essas questões a 
gente vê, mas pesa muito a questão assim da gente perceber afini-
dade e claro, a questão material, a questão de ser uma família pobre, 
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tanto desprovida, isso não é o fator que vai impedir a adoção, isso 
não é o principal. A questão mesmo é se vai apresentar uma situação 
de proteção, se não vai estar colocando esta criança em uma situação 
de negligência. (Inês)

A assistente social descreve as principais características que a 
família deve apresentar para pleitear a guarda da criança, tendo a 
proximidade e a formação de vínculos uma importância maior que 
as condições materiais e financeiras. No entanto, Fávero (2007) rea-
lizou um estudo empírico de análise de algumas ações de destituição 
do poder familiar que tramitaram nas varas da Infância e Juventude 
da comarca de São Paulo durante o ano de 1996. Enquanto resulta-
dos, a pesquisadora identificou que, mesmo que a pobreza, ou seja, a 
falta de recursos financeiros e materiais não tenha aparecido explici-
tamente como o principal motivador para a retirada das crianças de 
seus lares originais, tal fenômeno apareceu encobertamente enquan-
to reflexo das diversas violências às quais os pais estavam sujeitos em 
suas vivências. Tais violações foram expressas, dentre outras coisas, 
pela falta de escolaridade, pela precarização ou inexistência de postos 
de trabalho, pela ausência de habitação e pela escassez de recursos de 
saúde, culminando na impossibilidade de os pais oferecerem con-
dições básicas de subsistência às crianças. Outro dado apresentado 
em tal estudo foi que a questão de gênero também perpassa as ações 
judiciais de destituição do poder familiar, pois,

[...] ainda que o homem/pai também faça parte desse quadro, a 
mulher/mãe é a principal responsável ou responsável ou responsa-
bilizada (social e judicialmente) nessas ações. Ações muitas vezes 
permeadas por relações de poder e violência quase sempre escondi-
das – porque não são nomeadas como tal. (Fávero, 2007, p.39)

Outro aspecto apontado por Inês que, caso fosse considerado, 
influenciaria, fundamentalmente, nas condições de encarceramento 
da mulher, assim como em sua penalização, é a inexistência de re-
lação entre as varas da infância e juventude e as de execução penal, 
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ou seja, não há consideração de toda a conjuntura da mulher, assim 
como da existência e situação atual de seus filhos na hora de sua con-
denação, assim, os juízes não buscam formas de conciliar o aprisio-
namento e a maternidade e nem de garantir a convivência familiar.

Olha, eu acho que isso ocorre muito raramente [...] porque as 
varas pouco se conversam, como você me perguntou. Uma coisa é 
o processo criminal que tem o crime que é um fato e o processo tem 
que dar andamento, e, infelizmente, nem sempre é visto essa con-
versa. Aí, depois o juiz da infância tem que ver uma outra demanda 
por conta da guarda porque a criança fica desprotegida. (Inês)

Tais posicionamentos são contraditórios às determinações das 
“Regras de Bangkok” que, em sua regra número 41, ressalta que a 
avaliação e a classificação das reclusas deve, dentre outros aspectos:

(b) Possibilitar que informações essenciais sobre seus antecedentes, 
como situações de violência que tenham sofrido, histórico de trans-
torno mental e consumo de drogas, assim como responsabilidades 
maternas e outras formas de cuidados com crianças, sejam tomados 
em consideração na distribuição das presas e na individualização da 
pena. (ONU, 2010)

A assistente social reconhece que as ações do Judiciário são muito 
pontuais no que diz respeito a um trabalho de fortalecimento de 
vínculos entre as reclusas e seus filhos durante a reclusão para evitar 
a destituição do poder familiar, uma vez que tais ações são desen-
volvidas pelos profissionais da Proteção Social Especial,17 restando 
ao judiciário, apenas as intervenções legais, que, dependendo do 
profissional que a executa, é complementada pelo acompanhamen-

 17 Proteção Social especial é uma das proteções garantidas pela política de Assis-
tência Social, e tem como principal objetivo o atendimento e acompanhamento 
das famílias e/ou indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal 
e social, resultando no rompimento de seus vínculos e na violação de seus 
direitos.
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to sistemático do comportamento criança em outros ambientes de 
convivência – como a escola. Todavia, quando a mulher adquire a 
liberdade, há uma tentativa de reaproximação dela com seus filhos, 
desde que eles estejam sob a guarda provisória de outrem.

Há um acompanhamento dessa família pelo executivo. Nosso 
acompanhamento é assim: é encaminhado para o Creas e de 
tempo em tempo existe também um acompanhamento nosso. Aí 
é feito um trabalho meio que integrado. Temos contato com as 
instituições que forem necessárias. Por exemplo, quando é do ber-
çário, o tempo que ficou lá, nas escolas, eu tenho muito também 
contato com as escolas na área de execução criminal – procuramos 
ver como se dá a relação da criança no ambiente escolar. A gente 
vai, vê a criança lá, porque na escola, a criança é um dos primeiros 
lugares que a criança traz o que ela aprende e vive em família, então 
isso é um ponto que a gente acostuma observar bem. [...] Após a 
liberdade, a gente procura observar como está a situação da presa, 
se ela está se reestruturando para depois ela estar recuperando esta 
guarda, que precisa também ser por ação judicial. Os familiares fi-
cam, a princípio, com a guarda provisória. Agora, menos que a gente 
veja que a situação dela não é adequada para a criança, no relatório a 
gente precisa dar um parecer, geralmente é respeitado este parecer, 
então assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, 
porque a gente tem que tentar visualizar a realidade o mais de perto 
possível. (Inês)

Enfim, Inês expressou a dificuldade encontrada em seu agir 
profissional no que diz respeito à ideia introjetada no pensamento 
das famílias envolvidas nas ações: de que a ação dos profissionais do 
judiciário apenas tem caráter prejudicial de separação familiar, isto 
é, as famílias não conseguem reconhecer que as práticas desenvolvi-
das por tais equipes tem como intuito supremo a proteção e garantia 
de direitos às crianças e adolescentes, mesmo que não seja em meio 
ao núcleo familiar primário. Ao mesmo tempo, a profissional é ex-
tremamente consciente da importância de sua atuação, não apenas 
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para as famílias, mas para o trabalho conjunto do Poder Judiciário 
como um todo, o que compreendemos como uma forma de garan-
tir a atuação dos assistentes sociais neste espaço não apenas como 
meros executores, mas como sujeitos propositivos e propulsores de 
mudanças significativas na vivência dos cidadãos que buscam ou são 
levados às ações judiciais.

Na verdade aqui, o juiz tem uma fala muito clara sobre isso 
quando a gente vai retirar a criança, na verdade, quem vai conosco, 
às vezes vai a polícia para assegurar que mandado vá cumprir, mas 
o oficial de justiça vai conosco e vai com o mandado e explica a 
situação. Nós só vamos e pegamos a criança, geralmente vai uma 
das profissionais que acompanhou o caso e que sugeriu que a 
família não tivesse condições de estar protegendo a criança, então 
nós vamos e acolhemos, na verdade é para acolher a criança, é bem 
essa a situação. Agora no meio da retirada de uma busca e apreen-
são de crianças, tem “N” situações, e realmente é isso, a gente é 
que está ali na linha de frente, a gente que atende, a gente é que 
vai em nome do juiz, muito embora seja em nome do juiz, mas a 
gente é que vai reconhecer a realidade, assim, em termos de status, 
a nossa profissão, a nossa categoria no judiciário é meio que não 
reconhecida, mas extremamente necessária, pois se tirar o Serviço 
Social do judiciário, o juiz não tem como atuar, porque eles não 
conhecem a realidade e não é nem prerrogativa dele de conhecer, 
de ir lá in locus, verificar, olhar, observar com o olhar nosso, com 
o nosso instrumental.

Mediante estas ocorrências de distanciamento entre mãe e filhos, 
indagamos as reclusas se acreditam ou não estarem exercendo seus 
papéis de mães mesmo intramuros, considerando papéis não como 
um rol de atividades fixas que necessitam ser desempenhadas, mas 
como a construção de uma personalidade com a qual os filhos po-
dem se identificar e respeitar mesmo estando afastados, ou seja, uma 
representação simbólica da maternagem. No entendimento de algu-
mas das participantes, suas funções maternas tiveram continuidade 
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mesmo com o encarceramento, por meio de conselhos, orientações 
e broncas, o fato de terem cometido erros, impulsiona-as a tentar 
prevenir que os filhos percorram o mesmo caminho.

Aqui dentro eu mando carta, não tenho resposta, né?! Porque 
quem tá lá fora não tem tempo para responder carta. E quando ele 
vem. Só assim. Dou conselho, falo para ficar bem, ir bem na escola 
que eu já to voltando, não vou demorar. (Valdirene)

Assim, quando eles vêm na visita eu tento ser, conversar o me-
lhor com eles, eu procuro, assim, passar para eles, conversar com 
eles que eu não estou sofrendo, o pior é que é um sofrimento isso 
daqui, que eu não mexo com nada. Falo para eles ir para escola, 
não dar trabalho na rua, não mexer com nada na rua, para eles ficar 
tranquilo. (Nazaré)

Acho que consigo continuar exercendo meu papel de mãe sim, 
pois minha filha sabe que eu é que sou mãe dela. Ela vem aqui, ela 
me respeita. Eu tento passar alguns conselhos para ela, mesmo ela 
sendo pequena eu já falo que quem tá aqui é porque fez coisa errada. 
(Carmelita)

No entanto, obtivemos relatos de outras detentas que consi-
deraram o afastamento do lar como um impulsionador para o que 
estabelecemos como nossa última categoria de análise: a perda da 
autoridade sobre os filhos. As reclusas alegaram que o estado de pri-
vação em que se encontram denota certa impotência para orientar os 
filhos às atitudes íntegras, assim como para a associação, por parte 
deles, entre elas e a figura materna. Há também um conhecimento 
particular destas mulheres em relação a seus filhos que lhes permite 
prever que os mesmos não se comportarão da mesma maneira em 
sua ausência. Por fim, há a admissão de que mudanças são neces-
sárias para que o relacionamento com os filhos após a prisão possa 
voltar a ser pautado no respeito e na confiança.
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Acho que não, aí não sei. Quero trabalhar, quero mudar de vida. 
Não quero essa vida de droga mais não. Aí vou poder dá bom exem-
plo pros meus filhos. Por enquanto eu não sou nada para eles. (Pilar)

Eu acho que não consigo exercer meu papel de mãe, porque é, 
tipo assim, a mãe não está presente, o filho não obedece. A mãe não 
está presente, o filho cria asa e voa. E você estando presente, como 
eu, sou uma mãe rígida se eu falo que não vai fazer, não vai e não 
vai fazer. Agora a gente não estando, a pessoa que está com o filho 
da gente não tem totalmente, assim, o controle dos filho da gente. 
Quando minha filha vem aqui, ela olha, ela chora e continua fazendo 
tudo errado. (Lucinda)

Não, porque meu estado psicológico está abalado, eu não to 
conseguindo fazer nada, entendeu?. Mudou a minha vida inteira 
essa cadeia aqui. [...] Eu não consigo instruir os meus filhos, porque 
o meu filho mesmo de 1 ano, ele aprendeu a falar mãe e ele chama 
a minha irmã de mãe, ele vem, ele já não me chama de mãe, não me 
conhece. Aí então não tem como. Aí o outro se eu vou falar e ele fala: 
porque que você quer falar se você tá presa? Então até eu adquirir 
o respeito deles de novo, reconquistar tudo isso tem o seu tempo. 
(Marilda)

Romanelli (2000) desenvolve uma reflexão a respeito da autori-
dade e poder na família, na qual identifica que houve mudanças na 
forma como a autoridade se manifesta no contexto familiar, pois a 
forma rígida e hierarquizada da família nuclear patriarcal conferia 
ao homem determinada soberania que, para exercê-la, ele se distan-
ciava da afetividade com os demais familiares. Neste panorama, a 
autoridade configurava-se como algo incontestável que, fundada em 
experiências comuns cotidianas, tornava-se algo natural e represen-
tativo. A emergência de novas organizações familiares, assim como 
a tendência à equiparação de poder entre o homem e a mulher na 
rotina doméstica fez que as mulheres adquirissem distinta autori-
dade sobre os filhos que, diferenciando-se da desenvolvida pelo pai, 
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configura-se em um misto de comando e afetividade, o que pode 
dificultar a submissão total dos filhos ou seu respeito na ausência 
materna. “A tarefa socializadora da mãe e, mais do que essa incum-
bência específica, o conjunto das relações com os filhos são media-
dos tanto pela autoridade quanto pela afetividade” (ibidem, p.84).

Os relatos das próprias reclusas nos diversos estudos consul-
tados, assim como em nossa coleta de dados, demonstram que a 
família apresenta-se ainda como fator integrante do processo de 
reintegração social, sendo citada como um incentivo para que a pena 
seja cumprida sem o cometimento de outras infrações. Ottoboni 
(1997, p.85) evidencia o papel fundamental dos membros familia-
res na projeção de novas perspectivas de vida para os condenados, 
tornando-se evidente que “[...] a família ainda é a tábua de salvação 
do condenado, único vínculo afetivo que lhe resta, e na qual pode en-
contrar algum amparo e estímulo a sua reinserção ao convívio”. Ve-
rificamos na fala de cada componente desta pesquisa a confiança na 
construção de planos futuros, cujos principais beneficiadores serão 
seus filhos. Expectativas de reaproximação dos filhos espalhados, 
de conquista da casa própria, de inserção no mercado de trabalho e 
de superação da dependência química foram desejadas como forma 
de garantir o bem-estar e a união familiar, proporcionando o afasta-
mento definitivo de práticas delitivas.

Eu quero sair daqui, abandonar essa vida [...] Eu planejo arru-
mar um serviço, arrumar uma casa pra poder pegar meus filhos de 
volta. (Pilar)

Meus planos é restituir a minha vida, arrumar um emprego 
digno, né. Conseguir tudo o que eu tinha de novo. Outra casa, por-
que eu não tenho casa, invadiram minha casa, roubaram tudo. Me 
disseram que depois que eu vim presa a bagunça ficou tanta que até 
acharam que lá não tinha dono. Eu não sei nem onde que eu vou mo-
rar quando eu sair daqui. Mas Deus vai preparar. E começar tudo de 
novo. Ai na hora que eu tiver pronta, e a assistente social ver que eu 
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posso receber eles de volta, porque é assim que ela faz, acompanha 
primeiro, né?! Aí eu vou criar ele de novo. (Valdirene)

Eu pretendo, assim, alugar a minha casa e alugar outra casa, mo-
rar em outro lugar, para o pai do meu filho me dar sossego. [...] Eu 
faço até campanha no rádio pra mim sair daqui e ir pra igreja levar 
meus filhos pra igreja! Eu prefiro ser assim do que levar essa vida 
aqui dentro. (Nazaré)

Meus plano para quando sair daqui é ficar de boa com meus dois 
filhos e tentar parar de usar drogas, continuar a trabalhar e criar os 
dois com dignidade. (Carmelita)

O meu sonho é de reconquistar meus filhos de novo, né. De ficar 
perto dos meus filhos, cuidar deles e recuperar todo tempo perdido. 
(Marilda)

Eu quero sair daqui, lutar, pelejar, batalhar, nos tudo trabalhar, 
entendeu? Conseguir comprar uma casinha pra nós e viver com 
dignidade, com a cabeça erguida, sem envolvimento nenhum com 
nada. Tirar meu filho dessa vida e viver a vida como uma vida nor-
mal, como qualquer um vive. (Lucinda)

O desejo de reparar o erro cometido, assim como reaver o tempo 
consumado pela prisão traz, de forma subentendida, a necessidade 
que as reclusas têm de proporcionar condições dignas de sobrevi-
vência a seus filhos, ao mesmo tempo em que reassumem as res-
ponsabilidades, o respeito e a admiração deles. Sentirem-se como 
substituídas, em algumas ocasiões, levou essas mães a repensarem 
suas condutas e delinearem alternativas lícitas de subsistência ainda 
que seja com dificuldades e que não garantam abundantes proven-
tos. Em contrapartida, a certeza de poder contar com pessoas dispos-
tas a amparar sua família, ameniza o sentimento de culpabilização 
por serem as únicas referências para seus filhos e não poderem 
asseverar seus cuidados enquanto cumprem o encarceramento. 
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A prisão, desta forma, consegue subtrair para si muito mais que 
a liberdade das mulheres, esta instituição expropria a infância de 
milhares de crianças e adolescentes que aguardam ansiosamente a 
libertação de suas mães, tendo seus sonhos e planos interrompidos 
por uma sentença condenatória e toda sua vida negligenciada e vio-
lentada pela perversidade que ultrapassa os muros da prisão.

Mae-mulher_atras_das_grades__(MIOLO)__Graf_v1.indd   209 19/01/2016   14:01:25




