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Mães Invisíveis: A questão de gênero e da maternidade no cárcere 

 

Stella Simões Lopes Machado Angelo. 

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo destacar e trazer visibilidade às milhares de mulheres 

presas, marginalizadas, incompreendidas, invisíveis e tratadas como homens nas penitenciárias 
brasileiras. Pretende quebrar o tabu e trazer informação à respeito da situação vivenciada pelas mães e 

gestantes dentro desses ambientes insalubres. Fica evidenciado ao decorrer deste estudo que após um 

longo histórico de marginalização, criação de estereótipos e criminalização da mulher, o poder punitivo 

enquadrou-as dentro de espaços originalmente e principalmente masculinos, violando direitos e 
esquecendo das peculiaridades de gênero. Foi demonstrada a situação diária de vivência e o ser mulher 

dentro de uma penitenciária. A preocupante rotina de mães e gestantes nestes locais. Enumerados 

exemplos de mecanismos de defesa, auxílio e garantia do efetivo cumprimento dos direitos já existentes 
e fundamentais, mas quase sempre ignorados destas mulheres.  

 

Palavras chave: mulheres presas, mães, gestantes, prisão, direitos, leis, gênero. 

 

ABSTRACT: This paper aims to highlight and bring visibility to the thousands of women prisoners, 
marginalized, misunderstood, invisible and treated as men in penitentiaries in Brazil. It aims to break 

the taboo and bring information about the situation experienced by mothers and pregnant women in 

these unhealthy environments. All through the bibliographical research carried out in books published 

by admirable women, subjects and daily situations. It is evidenced in the course of this study that after 
a long history of marginalization, stereotyping and criminalization of women, punitive power framed 

them within originally and mainly male spaces, violating rights and forgetting the peculiarities of 

gender. It was demonstrated the daily situation of living and being a woman inside a penitentiary. The 
worrisome routine of mothers and expectant mothers in these places. Listed examples of defense 

mechanisms, aid and guarantee of the effective fulfillment of the already existent and fundamental 

rights, but almost always ignored of these women. 
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INTRODUÇÃO 
Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira,  

mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. 

 

Audre Lorde 

 

A figura da mulher na sociedade, através do tempo, sempre foi rotulada. Sua posição 

enquanto criminosa não foi diferente, acarretou estigmas que carregam até os dias de hoje. Com 

o presente trabalho, busca-se entender essa problemática. 

Dividido em três seções, já na primeira delas trata-se da origem da criminalização da 

mulher, estabelecendo um parâmetro através da criminologia e os entendimentos feministas ao 

longo dos anos e os detalhes históricos que levaram desde a concepção feminina como “impura” 

até o reconhecimento de fato da mesma como passível do cometimento de crimes. 
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Traça de forma didática o caminho percorrido desde a caracterização como infratora até 

o definitivo estabelecimento dos primeiros institutos visando a punição da mulher como tal. 

Salientando a gravidade que as primeiras prisões femininas iniciadas à partir da década de 40, 

como espaços masculinos adaptados para mulheres, geraram na crise do sistema prisional atual. 

Ao final desta seção, é apresentado em dados e percentuais surpreendentes trazidos do 

levantamento feito pelo próprio sistema penitenciário no ano de 2014, de quem é essa mulher 

presidiária no Brasil. Qual a média de idade, cor, crimes mais cometidos e índice de 

escolaridade das mesmas, procurando determinar uma causa para os crescentes e preocupantes 

números da população prisional feminina. 

Após estas informações, o trabalho caminha na segunda seção para o seu objetivo 

principal, atentar para a situação vivenciada dentro das grades pelas mães e gestantes infratoras 

e que são invisíveis perante os olhos da sociedade que as marginaliza. 

Explicitando as especificidades de gênero através das peculiaridades de ser mulher em 

um sistema feito para homens, discorre-se tanto sobre necessidades intrínsecas ao ser feminino, 

quanto o cotidiano desigual suportado por estas com constantes violações à sua humanidade. 

Versa à respeito da precariedade do atendimento médico às presas, da falta de médicos 

ginecologistas e obstetras, de problemas estruturais que geram a falta de detecção de doenças, 

a morte de bebês e até mesmo as dificuldades enfrentadas pelas gestantes no transporte aos 

hospitais até mesmo na hora do parto. 

Discorre também sobre o inexistente atendimento psicológico dessas mulheres 

fragilizadas que têm seus pequenos e indefesos filhos retirados de seus braços em idade tão 

prematura, o que gera por consequência casos de depressão e culpa que, na falta de auxílio, 

devem suportar essas doenças em um ambiente já altamente insalubre. 

Frisa a dificuldade destas detentas em se reinserirem nas vidas de seus filhos, que na 

grande maioria dos casos encontram-se já crescidos e separados do convívio com suas mães 

desde tenra idade. 

Por fim, a seção que encerra o trabalho aborda os mecanismos que regulam e visam 

solucionar os problemas enfrentados pelo sistema prisional. Tratados internacionais, princípios 

constitucionais e as recentes leis promulgadas objetivando a dignidade das presas e mães nas 

penitenciárias. 

Importante, porém, salientar, que neste caso o método de pesquisa utilizado foi o 

bibliográfico, traçando parâmetros em livros e artigos sobre o tema, e por verificado que estes 
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por muitas vezes eram rasos e superficiais, também através de reportagens e situações reais 

vivenciadas pelas mulheres no âmbito prisional. 

 

 

I - A ORIGEM DO ENCARCERAMENTO FEMININO 

 

Para compreender de maneira eficaz a situação atual do encarceramento feminino no 

Brasil, é necessário estabelecer uma breve reflexão histórica para delimitar as origens do 

tratamento da mulher como criminosa desde seus primórdios nos séculos passados, passando 

pelas primeiras penitenciárias e alcançando o momento atual. 

A priori, com o objetivo de encontrar as origens exclusivamente históricas para o 

encarceramento feminino, remetemos à concepção bíblica de Eva, a mulher naturalmente 

pecadora. Concepção esta, que foi amplamente difundida pela sociedade judaica e originou a 

visão do período que se sucede, a da figura feminina como sedutora, perigosa e carnal da época 

medieval.  

É na Idade Média, época historicamente reconhecida pela sociedade patriarcal, em que 

se observa a condição predominante de submissão e reclusão feminina, ou seja: 

(...) para muitos autores, estaríamos falando de uma época histórica na qual 

as mulheres estavam obrigadas a circular exclusivamente na esfera privada. E, ainda 

assim, estaríamos falando de uma circulação somente permitida dentro dos limites 

da casa paterna, da casa marital ou do convento (NASCIMENTO, 1997, p.85) 

Compreendendo, portanto, a mulher medieval como aquela reclusa a seu lar 

principalmente para exercer a maternidade e as atividades domésticas, (MENDES, 2014) toca 

no assunto ao elucidar que estas frequentemente estavam sobrecarregadas com as tarefas do lar, 

e por isto se encontravam excluídas do convívio religioso, tanto no que toca na frequência à 

própria igreja, quanto aos eventos e festividades, o que apenas reforçou o pensamento da mulher 

como pecadora, já que esta era indiretamente impedida de exercer a sua religiosidade como a 

figura masculina exercia. 

Não é à toa que as primeiras instituições em todo o mundo objetivando punir a mulher 

foram os conventos religiosos, que serviram de iluminação para a criação muitos anos depois 

da execução penal e as cadeias com o próprio fim de punir. 
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As primeiras prisões femininas no Brasil  

 

Foi entre os anos de 1784 e 1788, ultrapassada a reclusão exclusivamente em recintos 

religiosos, que foram construídas as primeiras prisões brasileiras no estado de São Paulo, estas 

que objetivavam recolher criminosos (principalmente escravos) no aguardo da execução penal. 

A partir de 1830, o Código Criminal abriu precedentes para a criação das casas de correção, 

não tendo estas, porém, alcançado seus objetivos, já que misturavam prisões leves e mais 

simples com aquelas graves e de execução de trabalho forçado. 

Até este momento, não se tinha como necessário para as autoridades o gasto com a 

construção de um local próprio para o ínfimo número de criminosas femininas, ficando estas 

em lugares improvisados. 

Sendo assim, a primeira penitenciária propriamente feminina, foi criada apenas na 

década de 1940, um século mais tarde, já que estas se encontravam originalmente em presídios 

masculinos adaptados para a recepção feminina.  

O Brasil era um país atrasado no âmbito internacional no quesito das penitenciárias 

exclusivamente femininas, pois que outros países americanos e europeus há tempos já possuíam 

estes recintos. A primeira de que se tem notícia data de 1645, em Amsterdã, na Holanda. 

Eis que diante ao debate que se iniciava na área acerca do assunto, em 1921 criou-se o 

Patronato das Presas, que, conforme cita (ANDRADE, 2011, p.21) era uma instituição formada 

pelas Irmãs da Congregação de Nossa Senhora do Bom Pastor D'angers e mulheres da 

Sociedade carioca. 

Com objetivos como a criação de espaços próprios para mulheres, prisões agrícolas 

separadas para os dois sexos e o baixo gasto de custo pelo governo, o que foi publicado em 

1927 no Diário Oficial da União. 

Porém, apesar dos esforços empreendidos, o Patronato das Presas demorou a sair do 

papel, e após diversas modificações no seu projeto inicial, foi no final da década de 1930, em 

1937, que surgiu o Instituto Feminino de Readaptação Social do Rio Grande do Sul. Seguido 

pelo Presídio de Mulheres de São Paulo em 1941 e pela Penitenciária Feminina do Distrito 

Federal, de Bangu, no Rio de Janeiro, em 1942. 

Sendo esta última, em Bangu, a única criada especificamente para o fim de atender as 

especificidades da mulher, já que o Instituto Feminino de Readaptação Social e o Presídio de 

Mulheres de São Paulo foram estabelecimentos masculinos adaptados de espaços masculinos 

já existentes.  
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Esse foi o pontapé inicial para a posterior criação de estabelecimentos prisionais 

semelhantes, com o próprio fim de receber mulheres criminosas ou, pavilhões específicos 

destinados a recebê-las, a exemplo do Presídio de Pernambuco. 

 

Quem são as mulheres presas no Brasil 

 

As prisões, são ambientes de exercício do controle punitivo do Estado, sendo, de uma 

maneira geral, totalitárias e opressoras. São lugares aonde o sentimento de revolta, culpa, raiva 

e tristeza prevalecem, facilitando assim a propagação da violência e a despersonalização do ser 

humano. 

Reduzindo a generalidade do discurso para o ponto de vista das mulheres encarceradas 

nestes espaços, é fundamental entender que são locais aonde predomina o masculino tanto no 

tratamento dado às detentas, na presença de funcionários homens em sua grande maioria, 

quanto no fornecimento de condições masculinas para sobrevivência.  

Aqui serão tratados os dados técnicos recolhidos pelo INFOPEN Mulheres, o 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014, para tornar possível a 

delimitação da população carcerária feminina no Brasil. 

Segundo essas informações coletadas, em 2014, o Brasil possuía a quinta maior 

população de mulheres encarceradas do mundo, com 37.380 presas, cerca de 6,4% da população 

prisional total, ficando atrás apenas de países como os Estados Unidos com 205.400 presas, 

China, com 103.766 presas, Rússia e Tailândia, sendo estes dois primeiros conhecidos pela 

extensa população carcerária. 

Com essa informação em mente, deve-se observar que a população geral carcerária no 

Brasil é de aproximadamente 579,7 mil pessoas, sendo que destas 37.380 mil são mulheres, ou 

seja, um número excessivamente alto e que cresce mais a cada ano. 

No período de 2000 a 2014, o aumento da população feminina foi de 567,4%, enquanto 

a média masculina no mesmo período foi de 220,20%, ou seja, o crescimento feminino foi de 

mais do que o dobro. 

Abordando a estrutura desses estabelecimentos, temos que 1.070 unidades são 

masculinas, que equivalem a fração de 75% do total, enquanto 238 são mistas, equivalentes a 

17% e apenas 7%, ou seja, 103 unidades são propriamente femininas. Portanto, a maior parte 

das mulheres se encontram em estabelecimentos mistos, espaços aonde se encontra violada a 
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sua condição específica de gênero, já que para um mínimo de funcionalidade, o sistema punitivo 

deve abranger cada divergência humana da melhor forma possível.  

O que se sabe em números é que essas mulheres são jovens, já que 50% da população 

total carcerária feminina tem entre 18 e 29 anos, elas são mães e 67%, mais especificamente 2 

a cada 3 presas, são negras. 

Aproximadamente 68% foram presas pelo envolvimento com tráfico de drogas, sendo 

este não relacionado às maiores redes de organização criminosa, já que na realidade, a grande 

maioria entra para o mundo do crime na tentativa de prover o sustento para a família, pois além 

da falta de oportunidades, a maior parte possui baixa escolaridade, como mostram os dados do 

INFOPEN. 

A realidade crua confirma os algarismos das pesquisas e mostra que a população 

feminina envolvida no crime é de jovens, negras e com pouca ou nenhuma escolaridade, que 

encontram quase sempre como única opção funcional a entrada no submundo do tráfico. 

Exercem em sua grande maioria pequenas funções como embalar e armazenar drogas, e não 

são relacionadas a grandes facções, ficando quase sempre distantes das atividades que em geral 

envolvem violência. 

São mulheres que antes mesmo do seu ingresso nas penitenciárias, já se encontravam 

excluídas do convívio social, e eram, portanto, invisíveis, condição esta que faz com que 

desapareçam cada vez mais aos olhos da sociedade. Trata-se de um ciclo em que o poder 

público e privado não gera e nem produz oportunidades a essa camada marginalizada de 

mulheres, que por seu lado enxergam necessidade em adentrar na esfera criminal para provisão 

de sua subsistência e consequentemente são punidas pelo mesmo poder que já havia as 

esquecido em primeiro lugar. 

Vivenciam constantemente o abandono de seus parentes devido à distância dos presídios 

dos grandes centros urbanos e da baixa renda familiar para possibilitar o curso frequente destes 

para tais lugares. E levando em conta que a grande maioria são mães, este fator implica 

diretamente na separação destas com seus filhos, o que posteriormente causa sentimentos 

reiterados de culpa, tristeza e um alto número de depressão. 

Devem encontrar formas de sobrevivência no universo prioritariamente masculino, 

recebendo condições fornecidas a estes de modo igualitário, porém, desfavorecidas desde o 

primeiro segundo, já que possuem realidades distintas dos mesmos. Enfrentando dificuldades 

intrínsecas ao gênero tratadas na próxima seção. 
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II - A MATERNIDADE ATRÁS DAS GRADES 

 

Diante de todo o elaborado na construção do entendimento da mulher presa de maneira 

ampla, para alcançar o objetivo do trabalho de estabelecer e trazer visibilidade às questões de 

gênero e da maternidade dentro do sistema penitenciário brasileiro, procura-se delimitar 

aspectos específicos atrelados ao gênero e à maternidade. 

 

As especificidades de gênero 

 

A prisão feminina está e deve ser completamente atrelada às questões de especificidade 

de gênero, pois, apesar de serem tratadas como homens em presídios feitos para homens, 

possuem peculiaridades intrínsecas e naturais ao ser, como a própria maternidade. 

Conforme explicitado anteriormente, sabido é que, para a sociedade patriarcal, a visão 

da mulher como mãe carrega o estigma da pureza, da bondade, da abdicação, o que vislumbra 

que em nenhuma hipótese essa figura maternal deve ser confundida ou misturada com o 

conceito de criminalidade, posicionando essas duas vertentes como opostas. 

Esta visão, porém, está enganada e carregada de erro, já que conforme já explicitado, na 

interpretação de dados do INFOPEN 2014, aproximadamente 80% das mulheres presas são 

mães. Mães estas constantemente rotuladas pelo sistema judiciário como abomináveis e 

transgressoras das condições sociais do seu ser. 

Essas mulheres suportam a constante violação da sua integridade física, já que muitas 

das celas não possuem banheiros, e aquelas que possuem, abrigam ambientes desprovidos de 

higiene, pois é fato citado recorrentemente por quem já visitou unidades prisionais femininas, 

de que estas exalam odores e mau cheiro por toda parte, possuindo inclusive mofos e bactérias 

em suas paredes propícias para a propagação de doenças. 

Em reportagem corriqueira de jornal em 2015, a manchete destaca o fato do estado de 

São Paulo não fornecer os produtos de higiene aos seus presos e presas, ficando tudo à cargo 

de familiares, que em grande maioria se tratam de famílias desamparadas e com baixo 

orçamento.  

Realça apenas situação corriqueira nas penitenciárias de forma generalizada. Faltam 

produtos básicos, roupa, escova de dente, sabonete, absorventes, papel higiênico, coisas como 

água, e até mesmo um local apropriado para dormir. 



 

8 

 

Insta salientar que a mulher, por seu constantemente ressaltado fator reprodutivo, 

engloba em si a função de carregar todo seu aparato de concepção aonde vá. Possui como 

característica a ocorrência mensal da menstruação, todavia, não recebe na clausura absorventes 

ou quaisquer utensílios para o atendimento dessa necessidade congênita feminina. 

Nas raras situações em que são auxiliadas pelo Estado através de sua função, recebem 

o número total de dois rolos de papel higiênico por mês, sendo esta, a mesma quantidade que 

os homens. O que apenas demonstra o claro e alarmante tratamento desproporcional dado pelo 

sistema penitenciário às especificidades que as mulheres carregam por seu gênero, já que esse 

mesmo sistema nunca foi criado com o propósito de abrigá-las. 

 

A saúde das gestantes 

 

Conforme informa o CNJ através de dados coletados em 2012, diante de uma população 

carcerária que hoje alcança aproximadamente 37 mil presas, existem apenas 15 especialistas 

médicos em ginecologia. Ou seja, um profissional para cada grupo de mais de 2.400 mulheres. 

Para que fosse possível atender todas as presas, esses médicos teriam que trabalhar 365 dias por 

ano atendendo a 6 pacientes por dia. 

Estabelece o Ministério da Saúde através do Manual Técnico de Atenção Qualificada e 

Humanizada no Pré- Natal e Puerpério, que como medida de parâmetro a grávida tem direito à 

sua primeira consulta pré-natal até 120 dias de iniciada a gestação, recebendo no mínimo seis 

consultas. Isso sem aprofundar o tema para tratar das Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST's), que quando diagnosticadas em seu início através do exame, podem ser tratadas 

corretamente e assim, evitar-se o contágio por parte dos fetos. 

É nesse contexto que vivem essas mulheres que mesmo com direito legal, na grande 

maioria dos casos recebem atendimento pré-natal apenas aos nove meses de gravidez. Já que 

notadamente não há médicos suficientes oferecidos pelas próprias penitenciárias, sendo a única 

a alternativa a de recorrer ao atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. 

Porém, até que essas mulheres sejam atendidas, há um longo caminho de dificuldades. 

Tendo sua liberdade cerceada pelo estado de aprisionamento em que se encontram, não podem 

ir a consultas médicas quando bem entenderem como a maioria das mulheres grávidas, mas 

sim, quando há carros suficientes para fazer a escolta policial dessas mulheres até os hospitais. 

Uma grande quantidade de mulheres relata a falta de viaturas como a maior dificuldade 

para o acesso médico. Segundo (DAVIM; GALVÃO, 2013, p.457) a assistência é iniciada em 
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período avançado de gravidez exatamente pela dificuldade ao acesso de escoltas policiais. 

Muitas em estágio avançado de dores e sofrimento, não conseguem ou chegam tarde demais ao 

pronto socorro, o que ocasiona por vezes a perda do bebê. 

É cotidiano no ambiente prisional que ocorra o parto dentro das grades, pois as escoltas 

quase nunca chegam a tempo. A exemplo de caso noticiado por Ancelmo Gois no Globo, que 

aconteceu dentro do Presídio Talavera Bruce, aonde uma mulher com gravidez avançada, 

colocada em situação de isolamento por castigo, mesmo diante do grave risco para mãe e filho, 

deu à luz, sozinha, dentro da solitária, apesar dos gritos de socorro das detentas das celas ao 

lado. 

Dentro desse mesmo cenário, a infraestrutura dos estabelecimentos prisionais também 

não contribui em nada para o desenvolvimento saudável dessas mães e filhos, já que apenas 

34% das unidades femininas e 6% das mistas possuem cela ou dormitório adequado para 

gestantes, ficando estas, na maioria das vezes em camas compartilhadas com outras mulheres 

ou até "na praia", gíria utilizada para designar o ato de dormir no chão. 

Já se tratando dos berçários, apenas 32% das unidades femininas e ínfimos 3% das 

mistas oferecem, sendo estes, exceção dentre os demais, conforme conta Nana Queiroz que 

passou cinco anos visitando presídios femininos por todo o Brasil. Números que parecem altos 

quando comparados ao número de creches nesses estabelecimentos, já que apenas 5% das 

unidades femininas oferecem, não tendo até o momento sido registrado nenhum em unidades 

mistas. 

Na mesma penitenciária, Talavera Bruce no Rio de Janeiro, foi relatado pelas presas 

gestantes que estas convivem e possuem o mesmo tratamento das presas comuns, a mesma 

rotina, o que inclui a alimentação, tendo a primeira refeição às 07:00 horas da manhã e a última 

às 16:30 da tarde, ficando, portanto, cerca de 12 horas sem alimentação. 

A vida em um ambiente insalubre, superlotado, com alimentação precária e difícil 

acesso à saúde são fatores decisivos para a gravidez de risco que essas detentas carregam. 

Muitas tem seus filhos retirados de seus braços logo ao nascer para tratamento de DST's que 

nunca foram diagnosticadas, assistem o nascimento de crianças frágeis ou até mesmo perdem 

seus bebês para essas condições. 

 

O aspecto psicológico  
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Diante do que foi apresentado, dentre todas as mazelas e além de todo o sofrimento 

físico, o que mais preocupa é o aspecto psicológico dessas mulheres. 

Os processos criminais raramente consideram o impacto da prisão das mães na vida dos 

familiares, e especificamente dos filhos. Considerando que a esmagadora maioria são mulheres 

chefes do lar, responsáveis não somente pelo provimento da subsistência familiar como pelo 

aspecto da criação e educação da sua prole, há, no momento da prisão dessa figura, uma ruptura 

dos laços familiares. 

Famílias que passam a ficar desamparadas, pois, conforme visto no vídeo "Mulheres e 

o cárcere, disponibilizado através da internet, apesar de muitas delas terem sido presas devido 

ao envolvimento dos maridos e companheiros com o tráfico, são abandonadas pelos mesmos, 

que não as visitam e não fornecem amparo nem material nem emocional nesse momento de 

fragilidade. 

Há um enquadramento da mulher como "mãe", que para tanto, quando encarceradas 

estas se encontram tomadas pelo sentimento de culpa, já que acreditam que por força de seus 

atos que a levaram ao cárcere, não poderão exercer sua responsabilidade de criar, educar e 

fornecer os filhos que, daquelas que não possuem familiares para amparar, irão para abrigos. 

 

(...)Depois de quase seis anos, era a primeira vez que Safira podia fazer o 

café da manhã dos dois filhos - um de seus desejos imediatos na sua primeira saída 

do presídio no regime semiaberto. Colocou os copos na mesa, sorridente. Um dos 

meninos olhou aquilo com estranheza. 

- Mas você não sabe, mãe, que a gente não toma café, só toma Toddy? 

A frase caiu sobre ela como o peso dos anos perdidos. Em sete anos de 

prisão, chegara a ficar três sem vê-los. Perdeu o primeiro dia de aula, a primeira vez 

que andaram de bicicleta. O mais velho, de 13 anos, já tinha até uma namorada. 

(QUEIROZ, 2016, p.21) 

 

Isto sem mencionar os graves danos físicos e psicológicos causados às gravidas, já que, 

aquelas que se encontram em unidades que fornecem celas ou berçários próprios para o 

recebimento dos filhos recém-nascidos, ficarão em uma relação de contato direto 24 horas por 

dia com seus filhos. 

Porém, quando expirado o prazo, que dura em média 6 meses, esses bebês são retirados 

abruptamente e literalmente dos braços das mães. Um choque que deixa muitas mães em estado 

de depressão e angústia, pois não sabem aonde, como e com quem seus filhos irão ficar, sentem 
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medo destes serem enviados para abrigos. Sentimentos esses que influenciam diretamente na 

fisiologia da mulher, que na maioria dos casos têm que tomar remédios para secar o leite, pois 

que tão prematura a separação das partes. 

Quando não submetidas a esses tipos de horrores e conseguem chegar a tempo aos 

hospitais, apesar de desumano e indigno, elas têm seus filhos com as mãos algemadas. Foi o 

caso de Clara (nome fictício) que posteriormente processou e surpreendentemente conseguiu 

condenar o Estado de São Paulo a pagar indenização pela situação humilhante a que foi 

posicionada. 

Importante frisar, no entanto, que posteriormente se deu a promulgação da importante 

Lei 13.434/2017, que estabeleceu a vedação do uso de algemas no parto de gestantes presas, 

definindo que cabe ao Poder Público a promoção da assistência à saúde da presa e também do 

nascituro e que é tratada com mais profundidade no final deste trabalho. 

 

III - ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO À MULHER NO CÁRCERE 

 

Apesar da situação constante de violação e desrespeito à mulher em situação de cárcere, 

o que faz parecer que não existam medidas para prevenir e reprimir tais feitos, existem no 

ordenamento jurídico brasileiro diversas medidas principiológicas, legais e de direitos humanos 

internacionais atinentes à esta matéria específica. 

 

O princípio da isonomia material, o direito à vida e à saúde 

 

O Princípio da Isonomia decorre do artigo 5º da Constituição Federal da República de 

1988, e diz: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza(...)", porém, 

deve-se tomar o devido cuidado para compreender toda a amplitude que este princípio alcança, 

haja vista que a crua leitura do caput do artigo remete apenas ao seu aspecto formal, sendo nada 

mais do que a interpretação literal de que absolutamente todas as pessoas, sem distinção 

qualquer, são iguais e devem ser tratadas de maneira igualitária. Não podendo ser ignorado 

também o fato de que essa igualdade não é absoluta, mas relativa. 

O aspecto material desse princípio reserva para si uma grande importância, sua essência 

nada mais é do que a própria igualdade, a que considera as desigualdades atinentes a todo ser 

ao "tratar de forma desigual aqueles que são desiguais". 
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Aplicar esse princípio à situação do cárcere feminino é simplesmente considerar as 

especificidades que o gênero carrega em si, conforme falado ao decorrer de todo este trabalho, 

as mulheres são um grupo de pessoas vulneráveis que carregam necessidades e exigências 

próprias. Tratá-las como homens não constitui igualdade, mas uma brutalidade do sistema penal 

em face destas. 

O Princípio da Dignidade Humana encontra-se explicitado no artigo 1º da Constituição 

Federal como fundamento para a formação da República e da constituição desta em um Estado 

Democrático de Direito, que superficialmente conceituando, é aquele após um extenso processo 

de evolução garante e respeita as liberdades e os direitos humanos. 

Como diz (BARROSO, 2010, p.21): "em verdade, dignidade humana e direitos 

humanos são duas faces de uma só moeda(...)", assim, dispõe a concepção da dignidade humana 

a um conceito amplificado, de um direito humano por si só. 

Essa dignidade humana é autoexplicativa, ela caracteriza a dignidade do ser, a dignidade 

com que uma pessoa deve viver sua vida, que deve garantida através dos mínimos essenciais 

descritos na Constituição. 

Dentro de toda a magnitude que a dignidade humana alcança, se encontra o direito à 

vida. Direito este fundamental, pétreo e inerente a absolutamente todo e qualquer ser humano, 

podendo se afirmar que até mesmo aos presos, estes que recorrentemente são rebaixados da sua 

condição de seres humanos. 

As mulheres presas, grávidas, mães ou nenhum dos dois, possuem direito à vida. E essa 

vida, merecem que seja digna, principalmente se analisado pela ótica de que estão sob tutela 

direta do Estado, que deve garantir condições mínimas de subsistência para que estas sejam 

recuperadas, que é todo o propósito da pena de prisão. 

Estas mulheres têm direito à saúde, que também decorre da dignidade humana em si, já 

que sem saúde não se vive, e para uma vida humana minimamente digna, deve ser garantido e 

facilitado o acesso à alimentação, água, convivência familiar, aos hospitais e médicos em geral, 

entre tantos outros fatores. 

 

A Convenção de Belém do Pará e as Regras de Bangkok 

 

A popularmente conhecida como Convenção de Belém do Pará, é na verdade uma 

Convenção Interamericana com o objetivo de prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher e que foi concluída em Belém do Pará em 1994. 
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Visa o respeito aos direitos humanos e afirma que a violência contra a mulher constitui 

violação direta a esses direitos e liberdades fundamentais. Enquadrando na violência contra a 

mulher não só aquela sofrida literalmente através da agressão, mas todo e qualquer ato ou 

conduta baseado no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 

a mulher, portanto, observando também aquela vivenciada por mulheres em todo o contexto 

prisional. 

Explicita em seus artigos não só os tipos de violência existentes, mas também os direitos 

assegurados à mulher e reconhece a vulnerabilidade desta, principalmente a gestante e atribui 

sanções ao descumprimento ao estipulado em seu corpo e o desrespeito a condição de ser 

humano das mulheres em geral. 

Outro regramento importante de garantia aos direitos da mulher são as Regras de 

Bangkok, estabelecidas pelas Nações Unidas com status de Tratado Internacional designando 

o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para estas infratoras. 

Ou seja, possui como objetivo principal a aplicação de medidas alternativas à prisão 

sempre que o for possível, já que a prisão como sanção é conhecida pelo Direito Penal como 

ultima ratio, ou última medida, aquela que só deve ser aplicada em seus casos mais extremos e 

graves. 

Traz destaque para a tão negligenciada situação de vivência das mulheres presas por 

todo o país, e é mais um dispositivo que reconhece e trata das especificidades da mulher 

encarcerada tendo em vista o seu gênero, observando mazelas como a destruição dos vínculos 

e relações familiares pelo encarceramento de mães e a ótica masculina com que são vistos estes 

estabelecimentos. 

Através de um conjunto de regramento mínimo para o tratamento das reclusas, ao longo 

de seu texto vislumbra situações vivenciadas pelas mulheres dentro das prisões e as medidas 

que devem ser tomadas. 

 

O impacto da lei 13.257/2016  

 

No fim do ano de 2016, um escândalo envolvendo o político Sergio Cabral, ex-

governador do estado do Rio de Janeiro chamou a atenção de todo o Brasil. Junto com ele, foi 

presa sua mulher, Adriana Ancelmo, acusada de envolvimento nos crimes. 

Algum tempo após as prisões, sendo amplamente divulgado através de jornais de 

circulação nacional de que ao político todos os privilégios e benefícios eram garantidos, à sua 
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esposa restavam apenas celas e cotidiano comuns, exceto por um fator, Adriana carrega em si 

a característica de mãe. 

Em 8 de março de 2016, foi sancionada a Lei 13.257, ou, Estatuto da Primeira Infância, 

como é conhecida. Essa Lei, dentre seus artigos e mudanças aplicadas a diversos dispositivos, 

traz um avanço para a situação esquecida e atrasada da mãe encarcerada, posicionando direitos 

fundamentais a estas ao status de lei. 

Beneficiada pelo referido dispositivo, Adriana Ancelmo, através de decisão da 7ª Vara 

Federal, recebeu o direito de ter a sua prisão preventiva convertida em domiciliar, o que nada 

mais é do que o direito de aguardar pelo seu julgamento em casa, já que possui filhos de 10 e 

14 anos e seu então marido também se encontra em situação de cárcere.  

A garantia da conversão em prisão domiciliar se aplica a mães de filhos menores de 12 

anos e até mesmo a toda e qualquer grávida, independente de tempo de gestação e estado de 

saúde. 

Certamente a simples decretação da 13.257/2016 não importou na mudança e aplicação 

de direitos às presas gestantes e mães. Foi necessário que o caso da ex primeira dama abrisse 

um precedente exaustivamente divulgado pela mídia brasileira. 

Ao conceder o benefício a Adriana, a justiça trouxe a tona a necessidade da aplicação 

do dispositivo a outras tantas mães. Mães abandonadas nos recintos de prisões e penitenciárias 

Brasil afora. Mães que como diz o título deste trabalho são invisíveis. 

A Ministra dos Direitos Humanos Luislinda Valois rapidamente se posicionou enviando 

cerca de 50 ofícios a representantes da Justiça na intenção de resguardar e garantir os direitos 

de presas em situações análogas a Adriana Ancelmo. O intuito da Ministra é trazer o tema ao 

debate público e a organização de mutirões para conceder celeridade àquelas que já tramitam 

na justiça e assegurar os direitos de muitas mulheres que nunca foram vistas ou consideradas. 

 

A lei 13.434/2017 e a manutenção da saúde das gestantes 

 

Não é de conhecimento da população em geral, que a maioria dos partos de gestantes 

presas é realizado com a utilização de algemas, fato esse que causa estranhamento, levando-se 

em consideração que a nossa civilização se encontra em pleno século XXI, aonde acredita-se 

ter um mundo muito mais evoluído e desenvolvido com a globalização.  

A Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal que restringe o uso de algemas 

aos casos de resistência, receio de fuga ou perigo à própria integridade física do preso ou alheia 
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e mediante justificativa da utilização da mesma como excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade do agente ou autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se 

refere, por tratar do assunto de maneira geral, vinha sendo aplicada também à situação das 

presas gestantes. 

Porém, para muitos, pode ser considerada uma norma que apenas confirma fato que já 

seria óbvio, já que a restrição indevida da liberdade do ser humano através da utilização de 

algemas fere direitos fundamentais e humanos básicos. 

Ocorre que, recentemente, na data de 12 de abril de 2017 foi sancionada a Lei 13.434, 

que trata de um acréscimo ao artigo 292 do Decreto 3.689/1941 (Código de Processo Penal), 

que passa a vigorar com uma proibição expressa ao uso de algemas em mulheres grávidas 

durante atos médicos-hospitalares preparatórios e durante o trabalho de parto, bem como em 

mulheres durante o período de puerpério imediato. 

Um ato simples, mas munido de grande importância na garantia dos direitos das detentas 

gestantes. Não mais se aplica analogia ao caso, não mais se permite a utilização de justificativas 

para o uso de algemas em mulheres em estado de fragilidade, vigora a partir da lei, a proibição 

efetiva para esta prática desprovida de humanidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme evidenciado, a situação atual do sistema penitenciário feminino é grave e 

necessita de reformulação. Os problemas enfrentados pelas mulheres, mães e gestantes dentro 

das penitenciárias diariamente são fruto da criação destes institutos exclusivamente para o 

acolhimento de homens e posteriormente adaptados para a realidade feminina. 

Este trabalho reforça, em primeiro lugar, a observação dos princípios fundamentais 

constitucionais da dignidade humana, do direito à vida e à saúde, analisados sob a ótica do 

princípio da isonomia material, já que a mulher detenta deve ser vista como um ser humano 

passível de direitos e deveres. 

Há a necessidade da correta e efetiva utilização de dispositivos como Convenção de 

Belém do Pará, reforçando que em nenhuma hipótese, em nenhum ambiente, deve a mulher ser 

tratada com violência.  

Também como o Tratado Internacional de Bangkok, que estabelece as medidas e 

orientações para um sistema punitivo justo, igualitário e humano, sempre objetivando a 
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aplicação de medidas não privativas para mulheres infratoras, tendo em vista sua posição como 

centro do núcleo familiar. 

O sistema jurisdicional deve ser efetivo na aplicação das recentes leis como a de número 

13.257/2016, que objetiva a aplicação de penas não restritivas de direito às mães com filhos 

menores de 12 anos. E também a Lei 13.343/2017, que traz a proibição do uso de algemas no 

momento do parto das gestantes presidiárias. 

Portanto, concluímos que os caminhos da solução para os problemas enfrentados pelas 

mulheres nestes ambientes caminham através da fiscalização do sistema penitenciário, da 

reformulação dos presídios femininos para o acolhimento exclusivo de mulheres e a aplicação 

concreta dos mecanismos legais atinentes à matéria. 
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