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concluísse este curso, e que me
sustentou durante todo este processo. E
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“É fácil esquecer que mulheres são
mulheres sob a desculpa de que todos
os criminosos devem ser tratados de
maneira idêntica. Mas a igualdade é
desigual quando se esquecem as
diferenças. É pelas gestantes, e os
bebês nascidos no chão das cadeias.”

Nana Queiroz, 2015.
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo compreender como se dá a relação entre a

maternidade (mulheres gestantes, parturientes e puérperas), e o cárcere, com

enfoque nos direitos já assegurados em lei, e o desafio de sua efetivação. Para isto,

a metodologia adotada foi de uma pesquisa bibliográfica e documental, com a

sistematização de dados. Constatou-se através dos resultados obtidos, violações

cotidianas ao princípio da dignidade humana e da maternidade, com pouca

efetivação dos direitos garantidos na legislação brasileira e tratados internacionais.

A vista disso, acredita-se que o estudo apresenta relevância social e acadêmica,

uma vez que contribuirá trazendo visibilidade à luta das mulheres dentro do cárcere.

Palavras - chave: Sistema Prisional; Maternidade; Mulher; Cárcere; Direitos

Humanos, .
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INTRODUÇÃO

05 de Setembro de 2019. A presente autora entra em contato com a temática

Maternidade no Cárcere, antes nunca pensada por ela. Seus familiares, amigos

mais próximos e colegas de faculdade também não apresentam conhecimento do

tema, que apagado das problematizações cotidianas, é resgatado por um professor

que ministra a disciplina de Direito e Legislação Social, na Universidade Federal de

São Paulo.

Para a apresentação de um seminário, há a primeira pesquisa, que ainda

rasa, desdobra-se durante os anos de graduação para se materializar no Trabalho

de Conclusão de Curso da graduação em Serviço Social da mesma, que ao

perceber a escassa bibliografia do tema, busca ouvir a voz dessas mulheres

invisibilizadas.

Ainda ressalta-se que, apesar do Sistema Penitenciário ser um dos campos

de atuação dos profissionais do Serviço Social, o mesmo é pouco debatido dentro

da academia, o que revela sua falta de expressão durante o período da graduação,

e corrobora com a naturalização da invisibilidade das penitenciárias brasileiras, de

maneira mais acentuada, das femininas. Fato esse muito incoerente diante das

bandeiras de luta dessa categoria e de seu nítido e reforçado compromisso com os

direitos humanos.

Diante, portanto, da interseccionalidade das categorias Maternidade e

Cárcere, é que se realiza esta pesquisa, que buscou compreender quais os direitos

assegurados às gestantes e puérperas dentro do cárcere, e sua efetividade. Para

isso, pretendeu-se um resgate das legislações e políticas públicas seguradoras de

direitos à mulheres mães no ambiente prisional, uma análise de dados a partir de

informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro e a problematização de

sua efetivação através de literaturas correlatas e referenciadas ao longo dos

capítulos.

O desejo inicial da presente autora era a realização de uma pesquisa de

campo dentro do cárcere, para que desta maneira, fossem as próprias mulheres

aprisionadas a contar suas lutas e histórias, no entanto, pelas dificuldades para
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adentrar o ambiente prisional e o curto tempo para a realização da pesquisa esta

opção não foi possível.

A opção metodológica escolhida para a pesquisa foi documental e

bibliográfica, com revisão e sistematização de informações sobre os direitos

assegurados às mulheres mães gestantes e puérperas dentro do cárcere. Sendo o

trabalho estruturado em dois capítulos, o primeiro intitulado Cárcere e mulheres, e o

segundo A maternidade e o cárcere.

No primeiro, é apresentada de maneira concisa a função que o cárcere

exerce na sociedade e a seletividade penal presente em sua estrutura, sendo

explicitado o perfil da população carcerária, com enfoque nas mulheres presas, e

nas mulheres gestantes e puérperas. Buscou-se abordar questões como

encarceramento em massa, superlotação e falta de infraestrutura, apresentando

através de gráficos e estatísticas as condições em que estas mulheres se

encontram. Os dados utilizados para análise da população foram retirados do

Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN) e do

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres, 2ª

edição, 2018.

Já no segundo capítulo, foram abordadas construções sobre os papéis de

maternidade e criminalidade, apresentadas as principais legislações que asseguram

os direitos das gestantes e puérperas no Sistema Prisional, e debatidos os efeitos e

a efetividade das legislações no país. Para isso foi usado como aporte legislativo a

Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei

8.069/1990), a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) e as Regras de Bangkok.

Posto isto, é importante afirmar que a pesquisa esbarrou em entraves

relacionados à falta de informações mais atuais relacionadas às mulheres presas e

seus/suas filhos/as, e por esta razão utilizou como uma das fontes, os últimos dados

divulgados em 2018 pelo Infopen Mulheres. A ausência desses dados, reforça a

tese do esquecimento da população feminina presente no cárcere, e evidencia a

violência de gênero que sofrem as mesmas. Como apontado por Ana Gabriela

Mendes Braga:
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O sistema de justiça é atravessado por marcadores de gênero, e o
exercício dos direitos individuais ocorre nesse mesmo cenário. Ainda
quando a demanda de reconhecimento de direito das mulheres é atendida,
o acesso à justiça segue seletivo e perverso. Primeiro porque só algumas
pessoas, sob certas condições, terão efetivo acesso à justiça, e ainda
assim um acesso precário e limitado; e depois porque o reconhecimento
por um sistema sexista e androcêntrico (que constrói hierarquias a partir
dos sexos, privilegiando os homens e a perspectiva masculina) pode
perverter a autonomia e o exercício de liberdade individual (BRAGA, 2015,
p.525)

Por fim, diante dos debates realizados no primeiro e segundo capítulo, nas

considerações finais a pesquisa buscará uma síntese do trabalho enquanto realiza

reflexões sobre a escolha do não encarceramento e o exercício da maternidade em

liberdade.

Com o trabalho finalizado, acredita-se que em decorrência da lacuna ainda

existente sobre a temática dentro da academia, a pesquisa contribuirá com a

ampliação do acesso à informação e trará sensibilização à questão apresentada,

suscitando novos debates e maior cobrança para garantia de direitos, além da

ampliação de um movimento de defesa dessas mulheres.
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CAPÍTULO 01 - Cárcere e mulheres

A sociedade capitalista consagrou o cárcere como principal instrumento
punitivo do seu sistema jurídico durante o processo de acumulação
primitiva de capital e industrialização. Sob a influência do iluminismo e do
liberalismo, as sociedades “modernas” começaram a debater mecanismos
de punição que rejeitassem a prática do suplício, considerada desumana e
atrasada. O cárcere se consolida como uma alternativa tendo em seus
primórdios o trabalho como parte constitutiva da pena, de modo a garantir a
disciplina e dominação de classe para uma nova relação de produção.
(GAVAZZA, 2015, p.16)

Data de 1769 a primeira penitenciária no Brasil, criada para homens, na
cidade do Rio de Janeiro, com o intuito de castigar, através da privação da
liberdade, aqueles considerados criminosos pela sociedade. No entanto, é apenas
em 1890, com o Código Penal que se estabelece a ideia que se conhece hoje de
um sistema correcional, em que se aplica a punição para corrigir e disciplinar, antes
que haja a saída do cárcere.

Neste contexto, Foucault diante das penitenciárias modernas, discorre sobre
a função de disciplina do cárcere, que é responsável pelo controle e formação de
um novo corpo e alma do indivíduo preso.

A obviedade da prisão se fundamenta também em seu papel, suposto ou
exigido, de aparelho para transformar os indivíduos. Como não seria a
prisão imediatamente aceita, pois se só o que ela faz, ao encarcerar, ao
retreinar, ao tornar dócil, é reproduzir, podendo sempre acentuá-los um
pouco, todos os mecanismos que encontramos no corpo social? A prisão:
um quartel um pouco estrito, uma escola sem indulgência, uma oficina
sombria, mas, levando ao fundo, nada de qualitativamente diferente.
(FOUCAULT, 2014, p.225)

O Estado coloca-se como controlador dos corpos, e reprodutor de um tipo
particular de poder (Foucault), assumindo uma, se não a maior, de suas
contradições: um corpo inflado no que tange às questões penais, e enxuto nas
questões sociais, isto é, máximo rigor e criminalização dos corpos, e mínimas
condições para produção e reprodução subjetiva e material.

Segundo Foucault, os que estão presos “fazem parte de uma organização
social e pertencem a uma classe da qual o modo de produção capitalista objetiva
disciplinar, controlar e explorar”, classe essa representada para nós pelo
proletariado, a quem incidem as penas do sistema carcerário, pois ainda que
apresentada como “para todos”, a prisão se mostra seletiva, e aplica suas penas a
um determinado tipo presente na sociedade, os que se encontram a margem da
classe dominante.
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Segundo o SISDEPEN1 (Sistema de Informações do Departamento
Penitenciário Nacional), que é a ferramenta de coleta de dados do sistema
penitenciário brasileiro, atualmente (2022) ao se considerar toda a população
carcerária (homens e mulheres), cerca de 42,36% dos presos tem entre 18 e 29
anos, 67,81% são pretos e pardos, com ensino fundamental incompleto, e 40,38%
condenados por crimes contra o patrimônio, dados que comprovam um determinado
contexto social, racial e econômico.

De acordo com Gavazza (2015, p.35), na sociedade atual,

O sistema penal contribui diretamente para regular os segmentos mais
explorados do mercado de trabalho e administrar as consequências da
desigualdade social. O papel do Estado, dentre outras coisas, é o de
garantir a criminalização da miséria e promover uma verdadeira guerra aos
pobres sob aumento de sua função de coerção e repressão social.
(GAVAZZA, 2015, p. 35)

Constata-se no atual sistema, uma seletividade penal, que é comprovada
pelo número e pelo tipo de pessoas que hoje se encontram encarceradas, e
também, pelas inúmeras notícias que são constantemente veiculadas acerca
daqueles que mesmo depois de terem seus crimes expostos, por apresentarem
privilégios de raça, gênero e classe, não foram encarcerados. Exemplo disto é, o
grande número de políticos que mesmo com muitas evidências de corrupção, não
são presos. Em contrapartida, muitos jovens periféricos, 29,14% segundo o
SISDEPEN, cumprem medida provisória, isto é, se encontram privados de
liberdade, mesmo sem condenação criminal transitada em julgado.

Para atingir suas finalidades, o sistema penal é apresentado como
igualitário, atingindo igualmente as pessoas em função de suas condutas.
Ocorre que, conforme registra Batista (2007. pp. 25-26), seu funcionamento
é notadamente seletivo, atingindo apenas determinadas pessoas,
integrantes de certos grupos sociais, a pretexto de seus comportamentos.
O sistema penal é também apresentado como justo, na medida em que
buscaria prevenir o delito, restringindo sua intervenção aos limites da
necessidade, quando de fato seu desempenho é repressivo, seja pela
frustração de suas linhas preventivas, seja pela incapacidade de regular a
intensidade das respostas penais. Por fim, o sistema penal se apresenta
comprometido com a proteção da dignidade humana, quando na verdade é
estigmatizante, promovendo uma degradação na figura humana e social de
sua clientela. (CHAVES JUNIOR, 2011, p.12)

Portanto, ainda que vendido para a sociedade como um sistema igualitário,
justo e comprometido com a proteção da dignidade humana como explica Chaves
Junior, constata-se o contrário. Estar preso no Brasil, é habitar celas superlotadas,
aguardar anos sem o trânsito do processo criminal, enfrentar estigmas e maus
tratos, e não encontrar nesse processo o respaldo de defensores públicos

1 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias Período de janeiro a junho de 2022.
Disponível em:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Q3MmZlNTYtODY4Yi00Y2Q4LWFlZDUtZTcwOWI3YmUw
Y2IyIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9> Acesso em:
29 Dez. 2022.
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comprometidos, agentes penitenciários justos, e programas eficazes para
reinserção na sociedade.

Ademais, o país carece de políticas públicas sustentáveis, e programas
socioassistenciais efetivos, e por isso, busca em suas prisões uma maneira de
tentar mascarar essa realidade, sobre este assunto Silva (2010, p.32) diz: “[...] a
prisão deveria ser o último recurso empregado pelo sistema penal e não ser
utilizada para ocultar problemas estruturais e sociais brasileiros, muito embora
venha sendo empregada com tal finalidade.” Constatação que é comprovada
através do número exorbitante de presos (661.915) no Brasil, que hoje se encontra
em 3º lugar no ranking de países que mais prendem no mundo, e o baixo número
de pessoas cadastradas no Cadastro Único (cerca de 25 milhões de famílias2),
instrumento que quantifica as famílias de baixa renda no Brasil, e possibilita o
acesso à políticas sociais de redistribuição de renda.

E o que dizer da condição específica das mulheres no cárcere? É importante
refletir que há diferenças que aprofundam a condição de violação de direitos e
opressões, e que assim como em outras instâncias da sociedade, o referencial
seguido para a criação das estruturas no sistema penal foi o masculino, sendo no
Brasil o cárcere pensado para as mulheres muito tempo depois de sua criação em
1769 no Rio de Janeiro, relegando as que eram condenadas, a punição de ficarem
em cadeias mistas, onde sofriam não só questões relativas a prisão, mas muitas
outras diretamente ligadas ao gênero.

Até então, mulheres condenadas do Brasil inteiro cumpriam pena em
cadeias mistas, onde frequentemente dividiam celas com homens, eram
estupradas pelos detentos e forçadas a prostituição para sobreviver. Depois
de muitas denúncias e discussões de penitenciaristas, o Brasil,
tardiamente, passou a construir presídios apenas para mulheres,
começando pelo Rio Grande do Sul e espalhando-se pelo resto do país.
(QUEIROZ, 2015, p.131)

É apenas em 1937, portanto 168 anos após a primeira prisão no Brasil, que é
fundada a primeira penitenciária feminina pela Congregação de Nossa Senhora da
Caridade do Bom Pastor, instituição da Igreja Católica em Porto Alegre. A
Penitenciária recebeu o nome de Madre Pelletier, e existe até hoje, agora gerida
pelo Estado.

No entanto, ainda que hoje existam penitenciárias femininas em todo o
território nacional, é preciso problematizar o fato de que estas penitenciárias não
foram pensadas para as mulheres, ainda que hoje estejam destinadas a elas.

Os sistemas prisionais foram construídos por homens e para homens.
Dessa forma, desde a arquitetura até as garantias sobre trabalho e contato
com a família foram pensadas pela ótica masculina. As prisões femininas

2 Dados de 2022, acessados no portal do Ministério de Desenvolvimento Social, disponível em:
<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/perguntas_frequentes_dados_cadastr
o_unico_programas_sociais.pdf>. Acesso em: 02 Jan. 2023
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são, em regra, adaptações das prisões masculinas e, como consequência,
não atendem às necessidades específicas das mulheres, o que torna os
impactos da prisão ainda mais severos. (VALENTE et al, 2011)

O uniforme que estas são obrigadas a usar, as cores escolhidas para as
penitenciárias, as rígidas regras, a falta de insumos básicos a higiene feminina, a
maneira como são tratadas diariamente, são todos indicadores que mostram não
apenas o fato de que não são consideradas as particularidades destas mulheres,
como também revelam a tentativa de descaracterização das presas enquanto seres
humanos, mostrando uma tentativa cruel de institucionalização destas.

As mulheres presas são invisíveis até mesmo para os dados estatísticos,
pois, ainda que a primeira penitenciária tenha sido criada em 1937, foi apenas no
ano de 2015 publicado o primeiro relatório nacional3 sobre as mulheres
encarceradas, mostrando um descaso de 78 anos relacionado à coleta de
informações pelo Estado, o que traz grandes questões para se pensar políticas
sociais de atendimento à realidade das mulheres, uma vez que nem existem para o
sistema.

O Brasil possui um Déficit de 220 mil vagas para uma população carcerária
hoje em torno de 550 mil. No caso das mulheres, são 36 mil vagas e um
déficit de aproximadamente 14 mil vagas. E a histórica discriminação de
gênero está desde a estrutura física até os serviços penais. As regras
prisionais não foram pensadas pelo viés da mulher. Dou um exemplo: o kit
de higiene, que em muitos locais não é distribuído às mulheres.
Especialistas sérios já presenciaram a utilização de miolo de pão para
conter o sangue das detentas no período menstrual. Estamos em pleno
século XXI, em um estado democrático, e essas mulheres sob
responsabilidade do Estado. Os secretários estaduais precisam entender e
pensar que o encarceramento feminino é especial e precisa ser
diferenciado. A lógica que se mantém é a do paternalismo. O que sobrar é
da mulher. (RITA, 2013)4

A partir da fala de Rosangela Rita, podemos refletir o quanto o patriarcado
estrutura as relações em nossa sociedade e se reproduz na esfera pública, ao
sempre privilegiar e pensar as estruturas através de uma perspectiva masculina em
detrimento da feminina, fazendo com que estas permaneçam invisíveis.

No entanto, ainda que esquecidas as presas são muitas, segundo os dados
divulgados pela 2º edição do INFOPEN Mulheres5, sabe-se que o Brasil chegou a

5 Foram utilizados dados da 2° Edição do INFOPEN Mulheres, visto que este foi o último
levantamento centrado na inserção das mulheres no sistema prisional. O relatório está disponível em:
<https://conectas.org/wp-content/uploads/2018/05/infopenmulheres_arte_07-03-18-1.pdf> Acesso
em: 02 jan. 2023.

4 Esta citação é fruto de uma entrevista concedida pela coordenadora do Projeto Mulheres,
Rosângela Santa Rita, do Departamento Penitenciário Nacional, à Agência do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), disponível em:
<https://www.cnj.jus.br/exec-e-judic-discutem-politica-para-mulheres-detentas/> Acesso em: 02 Jan.
2023.

3O relatório está disponível em:
<https://www.justica.gov.br/news/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-brasil/rel
atorio-infopen-mulheres.pdf>. Acesso em: 02 Jan. 2023.
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possuir a terceira maior população feminina presa do mundo, eram cerca de 42.355
mulheres encarceradas em todo o território nacional no ano de 2016, isto é, 656% a
mais se comparado ao ano 2.000, quando o Brasil possuía cerca de 6.000 presas.
Atualmente, são 28.699 mulheres presas, número ainda considerado alto quando
comparado a anos anteriores, como demonstra o gráfico abaixo:

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional; Levantamento de Informações Penitenciárias - Período
de janeiro a junho de 2022.

Ademais, o alto número de mulheres presas hoje no Brasil demonstra uma
estratégia que está sendo colocada em prática, o encarceramento em massa da
parcela mais pobre da população através da política neoliberal de guerra às drogas,
que segundo os dados do SISDEPEN 2022, prendeu cerca de 54,85% do total de
mulheres hoje encarceradas, que equivale quantitativamente a 15.152 mulheres
presas por crimes da lei de entorpecentes (Lei 11.343/06), no entanto, sabe-se que
das mulheres enquadradas nos crimes da lei de entorpecentes em sua grande
maioria não estão em altos cargos dentro do tráfico, sendo por vezes detidas por
estar no lugar do flagrante, por residir no espaço de armazenamento das drogas ou
pelo transporte da mesma, o que pode aparecer como alternativa para trabalho.

O segundo maior motivo para o encarceramento feminino, assim como o
masculino é por crimes contra o patrimônio, são 23,9% do total das mulheres
presas, totalizando 6.603 mulheres detidas por este delito. Segue abaixo gráfico da
quantidade de incidentes por crime penal feminino:
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Fonte: Departamento Penitenciário Nacional; Levantamento de Informações Penitenciárias - Período
de janeiro a junho de 2022.

Atualmente a população prisional feminina representa 4,38% da população
prisional total, e entre as mulheres encarceradas, os dados apresentados pelo
SISDEPEN mostram que, 59,17% são pretas e pardas, índice importante ao se
pensar que parcela da população está sendo encarcerada, tendo em vista as
consequências do racismo estrutural , 50% têm entre 18 e 29 anos, e segundo o
INFOPEN Mulheres de 2018, 66% apresentam escolaridade baixa, não chegando a
acessar o ensino médio, o que demonstra a importância da educação fornecida pelo
Estado e as políticas públicas que assegurem a permanência escolar. As presas se
encontram divididas em penitenciárias exclusivamente femininas (24.919) e cadeias
mistas (3.780).

Também, na análise das condições do cárcere, é importante destacar a
histórica superlotação existente nas penitenciárias do Brasil, vide gráfico a seguir:
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Fonte: Departamento Penitenciário Nacional; Levantamento de Informações Penitenciárias - Período
de janeiro a junho de 2022.

Em 2022, a população carcerária total se encontra em 661.915 pessoas,
enquanto as vagas do sistema penitenciário totalizam um número de 470.116, o
equivalente a um déficit de -191.799 vagas para os presos e presas do país, que
infelizmente resulta na superlotação e nas péssimas condições oferecidas dentro do
cárcere, impossibilitando por vezes que se cumpram os tratados internacionais e
também a constituição brasileira no que tange aos direitos humanos. Diz Barbara
Appolinário:

A superlotação das cadeias e das penitenciárias e o acesso aos direitos
são mais impactantes para as mulheres do que para os homens. As
cadeias e penitenciárias visitadas para a realização da pesquisa [...] sofriam
graus de superpopulação assustadores: devido à escassez de camas,
mulheres dormiam em espaços no chão e em pátios de cadeias, ao ar livre
torcendo para que não chovesse. Além desse problema das acomodações
para dormir, problemas como luz e ventilação, instalações sanitárias e de
banho são extremamente constantes. (APPOLINÁRIO, 2013, p.16)

Em decorrência da escassa quantidade de vagas, quando não são
submetidas a condições humilhantes e desrespeitosas à dignidade humana, como
descrito por Appolinário, essas mulheres por vezes são transferidas a penitenciárias
muito distantes de seu local de residência, contribuindo ainda mais para uma cultura
de não visita às penitenciárias femininas, que agrava a solidão vivenciada pelas
presas.

Esta solidão, apresenta dupla responsabilidade, a primeira do Estado que se
faz ausente e as trata como outros homens, e a segunda da sociedade, que ao não
conseguir conceber a ideia de mulher e criminosa na mesma pessoa, as deixa neste
“novo mundo” completamente sozinhas. Em uma lógica patriarcal, há julgamento e
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espera do cumprimento de um determinado papel social de acolhimento, cuidado e
compreensão, apenas por parte das mulheres. Não se esperando ou cobrando a
presença de companheiros, familiares e amigos nas visitas às penitenciárias
femininas, o que faz com que estas se sintam abandonadas em um momento de
extrema vulnerabilidade.

Uma das leis mais discricionárias e odiosas do mundo do crime é a ameaça
de morte que mulher de bandido sofre caso o abandone na cadeia.
Evidentemente, a recíproca não é verdadeira: o machismo egocêntrico
confere ao homem o direito de esquecer a companheira, mesmo quando
está presa por um crime cometido por ele. (VARELLA, 2017, p.160)

Por fim, é importante ressaltar que grande parte das mulheres encarceradas
apresentam dificuldades relacionadas ao conhecimento de seus direitos e trâmites
de suas penas, o que implica no agravamento das condições vivenciadas e também
no prolongamento de tempo no cárcere. Através da bibliografia lida, verificou-se que
na presença de pesquisadoras, as mulheres utilizam o espaço para sanar dúvidas e
realizar perguntas sobre seus julgamentos, penas e direitos. Tal situação revela a
sobrecarga de defensores públicos, e também a vulnerabilidade em que estas
mulheres se encontram.
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1.1 - Mulheres mães dentro do cárcere

A maternidade exercida dentro do cárcere é uma das especificidades da
mulher presa, e deve ser fortemente considerada no levantamento das estatísticas e
no debate das políticas públicas, devido ao seu alto nível de complexidade. No
entanto, infelizmente este assunto ainda é pouco debatido e por isso apresenta
escassas informações acerca da efetivação dos direitos das mulheres na gestação,
parto e pós parto, que estão privadas de liberdade.

Para analisar a infraestrutura dos estabelecimentos prisionais femininos no
que tange a maternidade, serão principalmente usados os dados apresentados na
2º edição do INFOPEN Mulheres 2018, visto que poucos dados foram encontrados
no SISDEPEN 2022.

No que tange a este último foram encontrados apenas os dados
apresentados no gráfico a seguir:

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional; Levantamento de Informações Penitenciárias - Período
de janeiro a junho de 2022.

No período de Janeiro a Junho de 2022, foram computadas 164
gestantes/parturientes, 93 lactantes e 791 filhos que se encontram nos
estabelecimentos prisionais. No que tange a idade destas crianças, 64,85%
apresentam mais de 03 anos, 10,37% de 02 a 03 anos, 7,71% de 01 a 02 anos,
5,82% de 06 meses a 1 ano, e 11,25% de 0 a 06 meses. O que nós leva a
questionar a existência de espaços adequados para o cuidado e desenvolvimento
destas crianças, no sistema prisional, eles existem?
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De acordo com a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de
Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional - PNAMPE6, no Art 5.
“deverão ser assegurados recursos humanos e espaços físicos adequados às
diversas atividades para integração da mulher e de seus filhos”, o que de maneira
concreta se traduz na presença de berçários e/ou centros de referência materno
infantil, e quando necessário, creche para as crianças com mais de 02 anos, a fim
de que a estas seja assegurado o direito à educação (como estabelecido pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).

No entanto, através dos dados coletados pelo último INFOPEN Mulheres,
observou-se que existem pouquíssimas unidades prisionais preparadas e equipadas
para a mulher gestante e puérpera. O levantamento coletou dados sobre a
quantidade de celas adequadas, além da existência dos berçários, centros de
referência materno infantil e creches, em todas as unidades do território nacional.

De acordo com o relatório, em junho de 2016, de 351 estabelecimentos
penais femininos e mistos, haviam apenas 55 com celas adequadas para gestantes.
Na época, de 536 gestantes apenas 269 se encontravam em um espaço adequado,
indicador que revela 50% das mulheres gestantes em espaços inadequados,
podendo estes ter superlotação, divisão rotativa das camas, presença de brigas,
entre outras vulnerabilidades.

Ainda através dos dados da 2º edição do INFOPEN Mulheres, constatou-se a
existência de apenas 14% das unidades femininas com espaços adequados
(berçários e/ou centros de referência materno infantil) para a amamentação e/ou
espaço de convivência da presa com o filho. Sendo inclusive computado estados da
federação com nenhuma unidade preparada, estão entre esses Piauí, Rio Grande
do Norte, Roraima e Tocantins, o que implica a presença das crianças na cela com a
mãe e outras presas, e graves complicações no desenvolvimento das mesmas.

6 Acesso eletrônico a PNAMPE em:
<https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/226123-politica-nacional-de-atencao-as-mulhere
s-em-situacao-de-privacao-de-liberdade-e-egressas-do-sistema-prisional>
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No que se refere às creches, dispositivos para as crianças com mais de 02
anos, o número é ainda mais baixo, apenas 3% dos estabelecimentos penais
declararam a presença deste espaço em suas unidades. O estado de São Paulo é o
que está mais equipado, apresentando 04 unidades, e é seguido por Espírito Santo,
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que contabilizam 01
unidade cada. Os outros 21 estados não apresentam nenhuma unidade com creche,
como podemos ver na tabela abaixo:
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Por fim, conclui-se que a quantidade de grávidas, parturientes, e mães com
filhos dentro das unidades penais ultrapassa em grande escala o número de
estabelecimentos com estrutura para o recebimento destas crianças e a garantia de
uma boa gestação, infringindo desta maneira aquilo que está previsto na
Constituição Federal do Brasil, na Lei de Execuções Penais, no Estatuto da Criança
e do Adolescente e nas Regras de Bangkok.

Isto confere-se através da legislação do Brasil na Constituição Federal que
assegura no artigo 5º, inciso XLIX e L, respeito à integridade física e moral dos
presos, além da garantia de condições às presas para permanecer com seus filhos
durante a amamentação. Também a Constituição assegura direitos como o princípio
da dignidade humana, direito à saúde, entre outros. Já a Lei de Execuções Penais,
dispõe nos seus artigos 10 e 11:

“Art.10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”
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“Art.11. A assistência será: material; à saúde; jurídica; educacional; V -
social; VI - religiosa.”

Ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 8, §10 dispõe: Incube
ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que
se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que
atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o
acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando
ao desenvolvimento integral da criança. (BRASIL, 2011)

E a Regra nº 23 de Bangkok, tratado das Nações Unidas para o tratamento
de mulheres presas, dispõe: “[...] Nos estabelecimentos prisionais para mulheres
devem existir instalações especiais para o tratamento de presas grávidas, das que
tenham acabado de dar à luz e das convalescentes.”

Portanto, diante da análise dos dados coletados e da legislação apresentada,
conclui-se que a falta de espaços adequados é a agravação da penalização por
parte do Estado, que através da falta de estruturas adequadas, leva às gestantes,
parturientes, mães e seus filhos a um sofrimento psíquico e corporal muito maior.
Nos levando a perguntar: O que significa para o desenvolvimento das crianças estar
no sistema prisional, quando este não apresenta os espaços adequados? De fato,
quão violadas e oprimidas pelo Estado são as mulheres que se encontram
encarceradas? Os direitos assegurados, estão sendo efetivados?
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CAPÍTULO 02 - A maternidade e o cárcere

A mulher presa transita entre os papéis de mãe e criminosa, papéis estes
que ocupam posições diametralmente opostas na representação do
feminino: o primeiro pautado pela maternidade como vocação natural,
exclusiva e sacralizada da mulher; e o segundo marcado pelo crime como
um desvio das expectativas sociais e morais que recaem sobre quem nasce
sob o sexo feminino. (BRAGA,2015, p.527)

A pesquisa “Entre a Soberania da lei e o chão da prisão: a maternidade

encarcerada", de Ana Gabriela Mendes Braga (2015), discorre sobre os papéis

opostos que a mulher encarcerada ocupa dentro da sociedade patriarcal, e através

disso problematiza o lugar que esta mãe tem dentro do sistema de justiça. Vista

como uma aberração por trazer em si características de duas construções muito

diferentes, a mulher que é mãe e presidiária sofre a desatenção de um sistema que

as vê como homens7, a discriminação da sociedade, e também por vezes, o abalo

na saúde mental que as faz desacreditar de si mesmas.

O papel da mãe, uma das capturas do gênero feminino, parece bem definido

e é, à primeira vista, um lugar de impossibilidade de erro, presença constante, e

exclusividade na vida da criança, bem como a criança sendo exclusividade em sua

vida, fazendo com que qualquer outro tipo de exercício da maternidade, seja visto

como negligente e errado.

Por outro lado, ainda que a sociedade encontre na mulher o tradicional papel

da maternidade, “a categoria “criminosa” basta para deslegitimar a presa como boa

mãe” (BRAGA, 2015, p.529 ), retirando dela qualquer subjetividade no exercício de

sua maternagem, e fazendo com que esta se encaixe dentro de um estereótipo. No

entanto, o que é ser uma boa mãe? A presença constante? Os pensamentos e

sentimentos que tem para com o filho? Disposição integral? Amor incondicional?

Quais são os critérios para estas respostas e quem é capaz de dá-las?

Não é a pretensão desta pesquisa trazer o que é ser uma boa mãe, mas

questionar em certa medida esta definição, e ir contra o estereótipo que coloca as

mulheres encarceradas fora desta caracterização. Para isso, o capítulo busca trazer

7 As mulheres dentro do sistema prisional são vistas como homens, pois os estabelecimentos em que
habitam foram pensados e construídos para homens. Acrescido a isto, está o fato que ainda que
existam políticas e legislações voltadas ao gênero feminino, estas não são efetivadas, o que dentro
do cárcere resulta em invisibilidade a esta população.
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visibilidade a essas mulheres, e sensibilidade à temática da maternidade

encarcerada. Pretende-se apresentar os direitos já conquistados e debater através

da bibliografia referenciada os paradoxos existentes na garantia da lei e suas

consequências na vida destas mulheres, além de tentar responder a pergunta

central: nas condições que as mulheres se encontram hoje, dentro do sistema

prisional, estão sendo efetivados os direitos já conquistados para o exercício da

maternidade?
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2.1 - Mães e filhas/os do cárcere

Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta constituição. (BRASIL, 1988, grifo nosso)

Os direitos sociais são aqueles considerados fundamentais a todo ser

humano, e no Brasil estão expressos no artigo 6º da Constituição, estando desta

maneira garantida pela carta magna do país a efetivação destes a todo cidadão,

grupo do qual as mulheres encarceradas também fazem parte.

A legislação brasileira dispõe no artigo 14 da Lei de Execução Penal (Lei

n°7.120/1984) que:

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo
e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e
odontológico.

§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente
no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei
nº 11.942, de 2009)

§ 4º Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os
atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante
o trabalho de parto, bem como à mulher no período de puerpério, cabendo
ao poder público promover a assistência integral à sua saúde e à do
recém-nascido. (Incluído pela Lei nº 14.326, de 2022)

Disposições estas que também são garantidas, no Estatuto da Criança e do

Adolescente (Lei n°8.069/1990), artigo 8°:

É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas
de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e
atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema
Único de Saúde.

Todavia, estando muito distante do que prediz a lei, o Brasil viola gravemente

suas próprias legislações no que se refere ao tratamento humanizado e assistência

integral à saúde da mulher, parte central dos direitos assegurados na legislação.

Informação essa atestada pelas estatísticas apresentadas na revista RADIS:

Apesar de estarem sobre custódia do Estado e por isso terem direito a
receber seus atendimentos via SUS, com direito ao atendimento
humanizado, em uma pesquisa feita por Leal (2014) citada pela revista
RADIS, apenas 14% das mulheres em situação de privação de liberdade
relataram um bom atendimento nas maternidades em comparação a 42%
que relataram o mesmo estando em liberdade. Em 89% dos casos a família
não é avisada que a mulher entrou em trabalho de parto, 37% foram
conduzidas de algemas para a maternidade e 8% receberam algemas na
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hora do parto. Além disso é maior o número de filhos de mulheres
encarceradas infectados por aids ou sífilis na hora do parto, o que indica
piores condições para estas mulheres e crianças que carregam o estigma
da marginalização. (PERES, 2017, p.18)

No que tange aos direitos internacionais, pode-se citar a Declaração

Universal dos Direitos Humanos (1948), e as Regras de Bangkok, ambas

importantes no debate da maternidade encarcerada. A primeira, que traz em seu

artigo 1°, o princípio intransigente da dignidade da pessoa humana: “Todas as

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e

consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”

e, em seu artigo 6°: “Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares,

reconhecido como pessoa perante a lei”. Esses são artigos determinantes para a

temática, e que estabelecem o fundamento base para todas as outras legislações e

tratamento das mulheres presas.

As Regras de Bangkok, são as Regras das Nações Unidas para o tratamento

de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres

infratoras8, que foram aprovadas no ano de 2010 na tentativa de situar a população

feminina também no contexto prisional, que usualmente é pensado pela perspectiva

masculina (de homens para homens). O cumprimento destas é um compromisso do

país, que é signatário da Organização das Nações Unidas - ONU, e nelas estão

explicitadas as necessidades e diretrizes para o tratamento das mulheres

encarceradas, incluindo as orientações para as mulheres grávidas e puérperas

(48-52) que é o tema central desta pesquisa.

No entanto, por não existir consequências para o não cumprimento das

regras, o Brasil mesmo sendo membro da ONU, apresenta grande dificuldade no

cumprimento das mesmas, resultando nas violações dos direitos destas mulheres.

De acordo com Cerneka (2013):

[...] há uma escassez total de informações sobre as regras de Bangkok e
poucos estudos sobre as mulheres encarceradas. Mesmo que isso tenha
melhorado nos últimos anos, ainda faltam dados concretos e sérios sobre
este assunto, para garantir que políticas públicas nacionais e internacionais
correspondam à realidade e às necessidades da mulher. As Regras 67-70
apontam a falta de informação desse assunto e a necessidade de fomentar

8 As regras de Bangkok estão disponíveis em:
<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf>.
Acesso em: 08 Jan. 2023.

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
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investigações, estudos e divulgação sobre a realidade e das causas das
mulheres em conflito com a lei. (CERNEKA, 2013)

As Regras apontadas por Heidi Cerneka (67 a 70), discorrem sobre a

“Pesquisa, planejamento, avaliação e sensibilização pública” que são de

responsabilidade do Estado, mas que infelizmente apresentam pouco avanço no

estado brasileiro.

O mesmo acontece no que tange às regras (48 a 52) relacionadas a

“Mulheres gestantes, com filhos/as e lactantes na prisão”. Apesar das orientações

relacionadas a um programa individual de saúde e nutrição para as gestantes,

instalações diferenciadas e adequadas às mães e crianças, e análise caso a caso

no que se refere ao momento de separação mãe e filho, não é isto o que acontece,

uma vez que 50% das gestantes se encontram em dispositivos inadequados

(INFOPEN, 2018), e em decorrência das poucas unidades femininas com berçários

e/ou centros de referência infantil, 14% segundo o INFOPEN, o recém nascido fique

apenas o tempo de 06 meses, garantido pela Lei de Execução Penal n° 7.210/1984,

junto com sua mãe.

Sobre o não cumprimento das Regras de Bangkok, na apresentação que

antecede a tradução das regras, disse o ministro Ricardo Lewandowski, enquanto

exercia o cargo de Presidente do Conselho Nacional de Justiça, em 2016:

Apesar de o Governo Brasileiro ter participado ativamente das negociações
para a elaboração das Regras de Bangkok e a sua aprovação na
Assembleia Geral das Nações Unidas, até o momento elas não foram
plasmadas em políticas públicas consistentes, em nosso país, sinalizando,
ainda, o quanto carece de fomento a implementação e a internalização
eficaz pelo Brasil das normas de direito internacional dos direitos humanos.
(BRASIL, 2016, p.12)

De fato, ainda existem muitos passos a serem dados para a criação de novas

políticas públicas e a efetivação de direitos já previstos na lei, contanto, é importante

ressaltar que houve consideráveis avanços nos aspectos legislativos, pois se há 250

anos não haviam sequer penitenciárias femininas, hoje já existem regulamentações

nacionais e internacionais sobre o que se deve inclusive conter cada uma destas

penitenciárias. Nessa perspectiva, o desafio segue sendo a efetivação das garantias

de direitos por parte do poder público, e a ampliação destes, pois ainda que já

estejam assegurados em lei, há um abismo entre o que está no papel, e o que se

encontra na realidade.
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Entretanto, é importante pontuar que neste cenário deve haver muita cautela,

a fim de que ao garantir maior e melhor legislação, não se incentive também um

maior encarceramento, visto que a luta por melhores condições de mulheres mães

encarceradas, deve caminhar com a luta pela amplitude de liberdade das mesmas.

Braga (2015, p.532), ao analisar os efeitos da legislação e a sociedade brasileira,

reforça que “à medida que se melhoram as prisões, paradoxalmente prendem-se

mais mulheres e crianças, sob o discurso benevolente e paternalista de que a vida

atrás das grades é o melhor destino para ambas.” na mesma direção Caroline

Bispo, fundadora da associação “Elas existem - Mulheres encarceradas” em

entrevista à EPSJV/Fiocruz9 relata: “O certo seria que a mulher estivesse em prisão

domiciliar, lembrando que se ela não for sentenciada ela poderia - e deveria,

segundo a lei - cumprir prisão domiciliar. Nada se compara à liberdade, por mais

que a UMI seja bonita, rosa e tenha flores”.

No que concerne a lei citada por Bispo, em 2018, o Supremo Tribunal Federal

determinou, através do Habeas Corpus coletivo 143641/SP, a mudança da prisão

preventiva para domiciliar à mulheres gestantes, puérperas ou que tenham filhos de

até 12 anos, possibilitando que desta maneira não fossem desrespeitados direitos

humanos que dentro das unidades prisionais, com grande chance o seriam.

Ademais, segundo divulgado pelo site do STF10, o redator, ministro Ricardo

Lewandowski, elucidou no relatório do Habeas Corpus, a realidade de mulheres que

se encontram privadas de sua liberdade:

[...] a prisão preventiva, ao confinar mulheres grávidas em estabelecimentos
prisionais precários, subtraindo-lhes o acesso a programas de saúde
pré-natal, assistência regular na gestação e no pósparto, e ainda privando
as crianças de condições adequadas ao seu desenvolvimento, constitui
tratamento desumano, cruel e degradante, que infringe os postulados
constitucionais relacionados à individualização da pena, à vedação de
penas cruéis e, ainda, ao respeito à integridade física e moral da presa.
Asseveraram que a política criminal responsável pelo expressivo
encarceramento feminino é discriminatória e seletiva, impactando de forma
desproporcional as mulheres pobres e suas famílias.

Em suma, vê-se que o reconhecimento de direitos pode justificar um

encarceramento em massa ainda mais brutal, e o cumprimento de uma lição,

10Relatório disponível em:
<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf> Acesso em:
15 Jan. 2023.

9Entrevista disponível em:
<https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/maes-e-mulheres-no-carcere>. Acesso em: 15 Jan.
2023.

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/maes-e-mulheres-no-carcere
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prevista por Foucault, de disciplina, pois tendo as condições necessárias dentro do

cárcere, é possível ter mais uma vida controlada e formada dentro de um ideal, a

ser explorado pelo sistema. Segundo Braga (2015, p.532): “a garantia de direitos

por parte do Estado gera uma punição extra, sutil: mais uma esfera da vida

disciplinada, mais uma vida normalizada, micropoderes que conformam as estórias

que se seguirão”.

Ademais, é necessário um olhar voltado aos filhos e filhas das mulheres

encarceradas, população invisibilizada, que presente no sistema prisional não deve

ser esquecida ou receber as penas do cárcere.

Especialmente o aprisionamento feminino traz uma questão
importantíssima, que deve ser preocupação central das gestoras do
sistema e idealizadoras de políticas prisionais: a população invisível que
habita o nosso sistema prisional, as filhas e filhos de presas que vivem nas
mais diversas e adversas condições nas prisões brasileiras. A
sobrevivência, com dignidade, de uma criança depende de alimentação,
cuidados, assistência material e afetiva. Para tanto, é necessário, com a
máxima urgência, elaborar e implementar políticas que tratem da
permanência do bebê com a mãe, que privilegiem o desencarceramento e,
em casos de manutenção da prisão, que esta convivência se dê em
ambiente confortável e salubre para ambas as partes, com recursos e
suporte para a garantia dos direitos dessas mulheres e crianças. (BRASIL,
2015, p.16)

O Código Civil (Lei nº10.406/2022), em seu artigo 2º institui que: “A

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro", direitos estes que devem ser

assegurados pelo Estado, responsável por condições dignas para desenvolvimento

e nascimento do mesmo. Diante disso, as questões a serem colocadas são

referentes ao tipo de desenvolvimento possível dentro do cárcere, a efetivação das

legislações já vigentes, e também ao modelo com que este período de gestação,

parto e puerpério é vivido atualmente dentro das prisões.

Como visto anteriormente, à gestante encarcerada, estão assegurados pelo

artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, atendimento pré-natal, perinatal

e pós natal, reforçados pela Lei de Execução Penal, artigo 14, e pela Regra nº10 de

Bangkok, sendo estes direitos os responsáveis pela saúde da mulher e melhor

desenvolvimento da criança. No entanto, é necessário considerar que mesmo que o

atendimento médico fosse satisfatório, o que não é, para uma boa gestação não são

necessários apenas estes cuidados, mas também os relacionados a saúde mental,
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a alimentação e habitação, que dentro das penitenciárias femininas, apresentam

condições pouco satisfatórias, em decorrência principalmente da falta de

profissionais, infraestrutura, superlotação e violação de direitos.

Frente a isso, de acordo com a professora de Direito Penal e Criminologia da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boiteux, em entrevista à

EPSJV/Fiocruz11, diante das condições encontradas, a gestação dentro do cárcere

chega a ser considerada de risco:

Essas mulheres não deveriam estar, ao mesmo tempo, grávidas e presas.
A gravidez em situação prisional é uma gravidez de risco. Não só pela falta
de acesso à saúde e a um pré-natal adequado, mas também pela má
qualidade da comida, da água, pela ausência de sol e de condições mesmo
de sobrevivência, expressa pela frequente depressão dessas mulheres
encarceradas. Quando a gente pensa no momento da gravidez há uma
opressão muito grande. Essas mulheres não são respeitadas, há um
despreparo. (ESCURI, 2017)

Se voltarmos às estatísticas apresentadas no capítulo anterior , é possível

verificar que poucas são as unidades com estrutura que conseguem assegurar nos

parâmetros da lei, os direitos a uma alimentação diferenciada, e um dispositivo

exclusivo para as mulheres gestantes, o que impacta muito na qualidade de

gestação das mesmas, que privadas de condições materiais determinantes para

uma boa gestação, também enfrentam aspectos psicológicos e emocionais como

consequência da privação de liberdade.

Encarceradas, as mulheres sofrem a solidão de estarem distantes de seus

familiares, amigos e companheiros, sofrem a insegurança de um ambiente por

vezes imprevisível, e o medo da repressão e violência estatal, todos fatores que

influenciam o período de gravidez. Segundo Queiroz (2015, p.117): “São inúmeros

os estudos que indicam que aspectos psicológicos, emocionais e sociais da criança

começam a se delinear dentro da barriga da mãe.”

Para amenizar em certo grau estas situações, os espaços de fala, rodas de

conversa, palestras sobre maternidade, o momento do parto e amamentação,

poderiam ser ponderados dentro do sistema prisional, a fim de que à essas

11 Entrevista disponível em:
<https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/maes-e-mulheres-no-carcere>. Acesso em: 15 Jan.
2023.

https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/maes-e-mulheres-no-carcere
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mulheres, em especial as gestantes, fosse garantido o direito do conhecimento, e

também da partilha e acolhimento com e para as outras gestantes de sua unidade.

No que tange ao momento do parto, é assegurado pela legislação que as

mulheres não podem estar algemadas. A regra nº24 de Bangkok dispõe:

“Instrumentos de contenção jamais deverão ser usados em mulheres em trabalho

de parto, durante o parto e nem no período imediatamente posterior”, já a súmula

Vinculante 11, que apresenta aparato de lei, consolida que:

Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de
fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou
de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado.

Todavia, apesar do que determina a lei, ainda existem muitas denúncias no

Brasil, relacionadas ao uso de algemas a presas no momento do parto, muitas

inclusive com o pretexto de perigo de fuga, como se em meio as contrações a

mulher pudesse encontrar forças para lutar e sair correndo, sobre isso o que

brilhantemente comenta Queiroz (2015, p.73) é: “Só homem pode pensar isso.

Porque mesmo que ela pudesse levantar, qualquer policial com uma perna só

andaria mais rápido que ela”.

O ato de algemar uma mulher que está sofrendo as dores da contração

portanto, não é apenas uma violência física, já que certamente a mulher se

machuca em meio as contrações, mas é também uma violência de gênero, que diz

muito sobre a violência e opressão que estas mulheres estão sujeitas diariamente,

visto que, a agressão da violência obstétrica12 no momento do parto, é apenas uma

reprodução de muitas outras que acontecem no cotidiano das prisões.

Adiante, quando passado o nascimento da criança, de acordo com a

legislação a presa deve voltar com ela a penitenciária e habitar uma unidade

materno infantil, onde exista um lugar adequado para o descanso dos mesmos, e

12 Segundo a cartilha da defensoria pública de Mato Grosso do Sul (2020, p.04): “A violência
obstétrica atinge diretamente as mulheres e pode ocorrer durante a gestação, parto e pós-parto. É o
desrespeito à mulher, à sua autonomia, ao seu corpo e aos seus processos reprodutivos, podendo
manifestar-se por meio de violência verbal, física ou sexual e pela adoção de intervenções e
procedimentos desnecessários com menosprezo à medicina baseada em evidências científicas.” O
acesso a este documento está disponível eletronicamente em:
<https://www.naosecale.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/DEF-Cartilha-Violencia-Obste%CC%
81trica-2021-PARA-PORTAL.pdf>.

https://www.naosecale.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/DEF-Cartilha-Violencia-Obste%CC%81trica-2021-PARA-PORTAL.pdf
https://www.naosecale.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/DEF-Cartilha-Violencia-Obste%CC%81trica-2021-PARA-PORTAL.pdf
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seja assegurado através da amamentação confortável, o desenvolvimento do recém

nascido. A amamentação deve ser garantida pelo tempo mínimo de 6 meses,

podendo se estender de acordo com a vontade da mãe e permissão do dispositivo

prisional. Sendo esta questão, assegurada pela Constituição Federal no artigo 5º,

inciso L, que diz: “Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação", pelo Estatuto da

Criança e do Adolescente, no artigo 9º que garante: “O poder público, as instituições

e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno,

inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.” e em seu

artigo 5º que: “Nenhuma criança poderá ser objeto de negligência e discriminação

(...) por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, isso significa que todas as

crianças mesmo as filhas de presidiárias têm direito à amamentação e ao

atendimento em creches”, pela regra nº48 de Bangkok: “Mulheres presas não

deverão ser desestimuladas a amamentar seus filhos, salvo se houver razões de

saúde específicas para tal.” e por fim, pela Lei de Execução Penal, artigo 83,

parágrafo 2º: “Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotado de

berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive

amamentá-los, no mínimo até 6 (seis) meses de idade”.

Para o desenvolvimento da criança, o momento da amamentação é

importantíssimo, sendo equivalente a uma relação como que simbiótica, pois é

recomendado às mães a amamentação exclusiva e por livre demanda, o que

significa uma disposição da mulher a livre frequência e duração das mamadas do

filho/a, e a presença constante da criança junto a mãe.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os bebês sejam
alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. E
que, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, sigam
sendo amamentados até, pelo menos, os 2 anos de idade. Segundo o
Ministério da Saúde, o aleitamento materno é a forma de proteção mais
econômica e eficaz contra a mortalidade infantil, protegendo as crianças de
diarreias, infecções respiratórias e alergias, entre outras doenças.
(BRASIL,13 2022, grifo nosso)

13 Notícia do Conselho Nacional de Saúde disponível em:
<http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2584-campanha-nacional-busca-estimular-aleitam
ento-materno>. Acesso em: 15 Jan. 2023.

http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2584-campanha-nacional-busca-estimular-aleitamento-materno
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2584-campanha-nacional-busca-estimular-aleitamento-materno
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O Ministério da Saúde, entendendo que este é o melhor caminho para o

desenvolvimento pleno do bebê, recomenda o aleitamento por pelo menos dois

anos, pois:

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que
envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado
nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em
sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter
implicações na saúde física e psíquica da mãe. (BRASIL, 2009, p.11)

Para que a puérpera encarcerada transite por este momento, é necessária

alimentação adequada, e garantia de informação (através de Programas

Educacionais, por exemplo) sobre seus direitos, amamentação e a importância da

mesma, além de um acompanhamento médico frequente para avaliação do

desenvolvimento da criança. Este é um momento difícil e envolve, em especial

inicialmente, um processo de muita assistência à mulher, no que tange a pega

correta, ordenha, banco de leite se necessário, descanso, e idealmente rede de

apoio, para ajudar na superação dos medos e comparações.

Já sobre a convivência entre a mãe e o filho dentro do cárcere, são grandes

os desafios a serem debatidos, o primeiro é mais uma vez, a falta de infraestrutura

para que isso aconteça, e em decorrência disso, o segundo é a dificuldade em não

estender a pena da mãe à criança que se encontra com ela. “Crianças na prisão

com suas mães jamais serão tratadas como presas”, é o que diz a regra número 49

de Bangkok.

Segundo a lei, são direitos da criança a convivência com a mãe, e a presença

de creche no estabelecimento prisional, estes são assegurados pelo ECA, artigo 5º,

19 e 54, pelas Regras de Bangkok no número 50, e pela LEP, artigo 83, 2º

parágrafo: “[...] a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e

parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores

de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja

responsável estiver presa”.

Apesar disso, como apresentado no capítulo anterior, no Brasil poucas são as

unidades que apresentam algum tipo de berçário ou creche para o cuidado das

crianças, ocasionando uma grande violação de direitos, pois neste caso a pena da

mãe passa a ser também do filho, que deve dormir e habitar lugares insalubres e
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prejudiciais ao seu próprio desenvolvimento. No entanto, o debate deve ser

direcionado ao fato de que a “punição extra” que a mulher recebe dentro da cadeia,

e é depois do nascimento passada a criança, não deveria existir em nenhuma das

duas instâncias, nem a mãe e nem ao filho. Dormir no chão, em uma cela

superlotada, com pouca condição de higiene, não deveria fazer parte da pena de

nenhuma mulher, e esta é a questão a ser debatida.

Relatos como o de Nana Queiroz e Aline D'Eça mostram que, infelizmente, a

regra a ser seguida nos estabelecimentos prisionais do país, é na contramão do que

a legislação prediz. Em seu livro “Presos que menstruam”, Nana relatou o cotidiano

de mulheres que escolheram entregar seus filhos a parentes ou a adoção,

exclusivamente pelas situações degradantes que vivenciaram na prisão:

Cadeias de homens e mulheres ainda predominam fora das capitais e,
quando nascem em locais assim, as crianças vivem em celas superlotadas,
úmidas e malcheirosas, chegando até mesmo a dormir no chão com as
mães. Apiedadas pelos filhos, muitas presas preferem devolvê-los à família
ou entregar para adoção a vê-los vivendo em tais condições. (QUEIROZ,
2015, p.117)

A autora traz ainda depoimentos parecidos, relacionados a insalubridade, a

superlotação e a violação de direitos encontradas no cárcere feminino:

O berçário tinha 110 mulheres num espaço de quarenta e poucas. Tinha
mãe que havia acabado de chegar do hospital, assim, pariu hoje de manhã,
já recebeu alta no mesmo dia, e estava ali, dormindo no chão. E o bebê no
chão junto com ela, claro. (QUEIROZ, 2015, p.73)

E Aline, autora do livro: “Filhos do cárcere”, relata sua impressão após uma

visita a Edilane, uma das presas a quem entrevistou e que estava com sua filha no

cárcere:

A menina dorme no colchão da cama de cimento que fica na abafada cela.
O chão é forrado com toalhas. Acima da cama há uma prateleira de
madeira onde ficam as mamadeiras e fraldas da criança, ao lado das
roupas da mãe e das duas detentas que dormem com ela no quarto. Papéis
ofício cor-de-rosa foram colados nas velhas paredes da cela, que não
recebe qualquer luz solar, e apesar de aparentemente limpa, tem aquele
“cheiro de cadeia”. (D`EÇA, 2006, p.59)

Todos relatos de como o Estado, que deveria ser o garantidor dos direitos

fundamentais de seus presos, é o que mais pune através de sua falta de estruturas,

de sua violência de gênero, de raça e do encarceramento em massa. Às mulheres

que estão aprisionadas é relegado o esquecimento, e depois do momento em que

são separadas de seus filhos pouco é pensado e debatido sobre suas condições.
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Diante disso, é importante problematizar o lugar desta mulher após a

separação da criança. Ana Gabriela Mendes Braga (2015) explica sobre os

conceitos de hipermaternidade e hipomaternidade vivenciados pelas mulheres

presas, que consistem no primeiro momento, em uma exclusividade 24 horas por

dia, todos os dias da semana à criança que habita a mesma cela que a mãe, e que

depois de em média 6 meses, dá lugar a uma ausência total desta mesma criança,

que por vezes é tirada abruptamente de seu convívio, em desacordo com a regra

número 52 de Bangkok que orienta o contrário:

1. A decisão do momento de separação da mãe de seu filho deverá ser
feita caso a caso e fundada no melhor interesse da criança, no âmbito da
legislação nacional pertinente.

2. A remoção da criança da prisão deverá ser conduzida com delicadeza, e
apenas quando alternativas de cuidado da criança tenham sido
identificadas e, no caso de presas estrangeiras, com consulta aos
funcionários/as consulares.

Este fenômeno gera consequências psíquicas na mulher que, sozinha, lida

com a problemática de ter tido a sua vida completamente modificada. Os

sentimentos se misturam e sem acompanhamento apropriado estas mulheres

sofrem com a ansiedade e incerteza de como as coisas se darão. Sentimentos de

culpa pela separação, preocupação com os cuidados dos filhos, saudades e/ou

alívio da criança que antes estava presente todas as horas do dia, são alguns dos

lugares pelos quais estas mulheres transitam.

Por fim, constata-se que há uma legislação em que se afirma os direitos às

mulheres encarceradas, mas que não se efetiva no cotidiano das prisões. Se

perpetuando as violências de gênero, de raça, obstétricas, institucionais, de direitos

humanos, entre outras, às gestantes, parturientes e puérperas do sistema prisional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Costuma-se dizer que ninguém conhece verdadeiramente uma Nação até
que tenha estado dentro de suas prisões. Uma Nação não deve ser julgada
pelo modo como trata seus cidadãos mais elevados, mas sim pelo modo
como trata seus cidadãos mais baixos. (MANDELA, 1994)

No início dessa pesquisa, nos perguntávamos: “quais são os direitos

humanos das mulheres gestantes e puérperas e de seus filhos/as, no campo da

maternidade dentro do cárcere?”. Trilhamos um caminho de pesquisa bibliográfica e

documental que nos auxiliasse a buscar quais são estes direitos, e então nos

deparamos com a necessidade de compreender quem são essas mulheres e quais

suas condições de vida no sistema penitenciário.

Destarte, no capítulo I, pudemos entender que o sistema prisional é

instrumento de punição, que não apenas priva a pessoa de sua liberdade, mas

busca fazer com que esta sofra para além da pena que recebeu. As celas

superlotadas, a falta de profissionais de saúde, itens básicos de higiene, má

alimentação, entre outras condições, caracterizam violências estatais na vida de

homens encarcerados e de maneira distinta na das mulheres, sendo ainda mais

vulnerável e violada a vida de gestantes e puérperas.

A complexa relação entre maternidade e cárcere, gera um tipo a mais de

violação, pois das mães condenadas é roubado o que lhes assegura o artigo 6º da

Constituição: o direito à maternidade. A elas estão assegurados direitos relativos a

amamentação, convivência entre mãe e filho, assistência médica e social, berçários

e creches, entre outros, que ainda que previstos na legislação por vezes

permanecem apenas no papel, visto que na vida das mulheres não são

materializados. Sobre isso, Kenarik Felippe na pesquisa “Dar à luz na sombra”

realizada em 2015 pelo IPEA, comenta:

[...] para se ter uma ideia das violações às quais estão submetidas as
mulheres presas, bastaria ver a Constituição Federal, a Lei de Execuções
Penais e as regras de Bangkok. O rol de garantias é o rol de violações,
havendo abandono das mulheres no Sistema e falta de garantia de direitos.
(BRASIL, 2015, p.37)

Ademais, ao longo da construção do presente trabalho, evidenciou-se ainda

que a pena é seletiva, visto que segundo os dados coletados no SISDEPEN,

período de janeiro a junho de 2022, 59,17% são pretas e pardas, 50% têm entre 18

e 29 anos, e 54,85% estão presas por crimes da lei de entorpecentes (Lei 6.368/76
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e Lei 11.343/06), utilizada como manobra para o encarceramento em massa da

população mais pobre. Segundo Benedect e Medeiros (2021, p.207): “O sistema

prisional dos dias de hoje é, majoritariamente, destinado ao mais pobre, aquele que

perde seu status de cidadão e passa a ser visto apenas em sua condição de

marginalizado, não sendo mais considerado como “pessoa”.”

No entanto, é importante destacar que a marginalização é produzida para

além da questão econômica, sendo a esta acrescida a questão de raça e de gênero,

“onde as consequências são sofridas mais intensamente pelas mulheres negras”

(SANTANA, 2020, p.9). A guerra às drogas, responsável por mais da metade da

população feminina encarcerada, é realizada em território específico e apresenta

como alvo os corpos pretos, exercendo na prática o que Achille Mbembe denomina

de necropolítica14, “justamente a recomendação de agir sobre a população

estabelecendo uma política de morte” (NOGUERA, 2016, p.66).

Esta medida reflete a herança do Brasil colonial e culmina no

encarceramento em massa de corpos pretos, que atravessados também por

questões de gênero, recebem ainda mais violações de direitos dentro do cárcere e

produzem o que Abdias Nascimento15 denomina como genocídio do povo preto.

O condicionamento de corpos das mulheres negras a um tratamento
degradante e a naturalização desse comportamento praticado pelo Estado,
diante da figura das mulheres negras como uma ameaça, faz com que sua
destruição se apresente como a proteção não só pessoal, mas meios para
extermínio de uma raça ruim, que consequentemente deixará a vida social
mais sadia e pura. (SANTANA, 2020, p.15)

A fim de evitar que o encarceramento em massa se perpetue, é necessário

um debate mais aprofundado e incisivo na mudança da Lei de Drogas, além de um

movimento de luta que questione o lugar das prisões atualmente, pois, ainda que

fossem efetivados (já que não o são) todos os direitos assegurados às gestantes e

puérperas no cárcere, o melhor exercício da maternidade ainda seria em liberdade,

como explicitado pelo ministro Ricardo Lewandowski, enquanto presidente do

Conselho Nacional de Justiça, em 2016:

15 Ver mais sobre esse conceito em: NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro:
processo de um racismo mascarado. São Paulo: Editora Perspectiva, 2016.

14 MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção e política da morte. São
Paulo: n-1 edições, 2018a.
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Embora se reconheça a necessidade de impulsionar a criação de políticas
públicas de alternativas à aplicação de penas de prisão às mulheres, é
estratégico abordar o problema primeiramente sob o viés da redução do
encarceramento feminino provisório. De acordo com as Regras de Bangkok,
deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas
penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda
não haja decisão condenatória transitada em julgado. (BRASIL, 2016, p.12)

Durante o capítulo II foram levantadas questões acerca das consequências

no desenvolvimento da criança dentro do cárcere e também dos abalos psíquicos

causados à mãe que tem que exercer sua maternidade aprisionada, vivendo todas

as questões físicas e psíquicas que envolvem desde a gestação até o puerpério.

Desta forma, constatou-se uma vez mais que, quando não possível o exercício da

maternidade em liberdade, no cenário das penitenciárias femininas, são necessárias

infraestrutura e políticas adequadas ao gênero, além de um combate incisivo ao

sistema patriarcal, que viola direitos e não reconhece as mulheres em suas

necessidades específicas.

Esquecidas, estas mulheres não podem continuar a ser tratadas como outros

homens dentro da prisão, visto que as demandas são diferentes e também, segundo

Howard (2006, p.10): “prover tratamento igual a pessoas encarceradas do sexo

masculino e feminino é insuficiente quando os direitos humanos de quaisquer

presos são desrespeitados”.

A luta pela efetivação dos direitos das mulheres mães dentro do cárcere,

passa pela posição de questionamento acerca do modelo de punição que a

sociedade hoje utiliza, visto que este é representação direta das violações dos

direitos humanos pelo próprio estado e instrumento para encarceramento da

população pobre e preta do corpo social. Para além de estratégias, (ainda que

necessárias na atual conjuntura) de conquista, defesa e efetivação de direitos, é

necessária a difusão de perspectivas abolicionistas, visto que a prisão não tem

caráter inevitável e permanente na vida social (DAVIS, 2021).

Por fim, é importante também destacarmos que a universidade, ainda que

longe de sofrer as violações que as gestantes e puérperas sofrem cotidianamente

no sistema prisional, deve se posicionar enfaticamente ao lado dessas mulheres, e

nunca se isentar na luta pela garantia de seus direitos. Em síntese, a pesquisa se

encerra com a reafirmação da Regra nº1 das Regras Mínimas das Nações Unidas

para o Tratamento de Reclusos:
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Todos os reclusos devem ser tratados com o respeito inerente ao valor e
dignidade do ser humano. Nenhum recluso deverá ser submetido a tortura
ou outras penas ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e
deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer
circunstância.
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