
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

Gênero, Sexualidade e Etnia 
 

Violência de gênero contra mulheres detentas 

 
 

                               Maria Santana dos Santos1 
                              Josiane Mendes de Queiroz2 
                   Maria Antonia Cardoso Nascimento³ 

 

Resumo:  

Este resumo versa sobre a violência de gênero contra mulheres detentas. Tem como objetivo 
instigar uma reflexão sobre a realidade da mulher no sistema prisional, retratando as 
violências vividas por elas. Essa violência configura-se uma violência de gênero, pois trata-se 
de uma realidade perpetuada pelo sistema patriarcal, de desigualdade, de exclusão etc. Para 
compreensão dessa realidade utilizou-se o método marxista numa ótica feminista, onde 
prioriza a garantia e efetivação dos direitos humanos dessas mulheres detentas.   
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Abstract: 

This summary is about gender-based violence against women detainees. Its purpose is to 
instigate a reflection on the reality of women in the prison system, portraying the violence 
experienced by them. This violence constitutes a gender violence, because it is a reality 
perpetuated by the patriarchal system, inequality, exclusion, etc. In order to understand this 
reality, the Marxist method was used in a feminist perspective, where it prioritizes the 
guarantee and effectiveness of the human rights of these women prisoners. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência de gênero direcionada a mulheres detentas é uma prática que historicamente 

ocorre e até o momento no foi implementado políticas públicas e/ou sociais pensando nas 

especificidades das mulheres em conflito com a lei que independentemente de serem 
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detentas nao deixaram de pertencer ao sexo feminino e não deixaram de existir. Deste modo 

o tema abordado neste trabalho  tem por objetivo refletir sobre a realidade da mulher no 

sistema prisional e deste modo torna-se desafiador, instigante e pertinente, porque percebe-

se que o sistema carcerário não é pensado e estruturado para mulheres e isso reflete na 

invisibilidade social  que foi construída e reproduzida nos vários espaços desta sociedade 

capitalista. 

As produções acadêmicas abordando essa temática, ainda são um número reduzido. Nesse 

sentido qualquer esforço que leve em consideração esta temática será uma contribuição para 

a Comunidade Científica e proporcionará um debate sobre os direitos fundamentais de 

cidadãs, que são esquecidas ao se tornarem detentas.  

Acreditamos que como estudantes de Serviço Social entendemos que a profissão atua 

diretamente nas expressões da questão social, onde encontra-se as relações de Gênero, que 

por sua vez constitui-se em uma demanda para o Serviço Social, diretamente interligado com 

as políticas públicas, onde a maioria das usuárias são mulheres. Por este motivo a tematica 

em questao tem grande importância contribuindo significativamente na promoção e debate 

desse tema. 

Para maior compreensão dessa problemática será necessário refletir sobre o significado de 

violência e violência de gênero numa ótica feminista. Dessa forma, defende-se ainda que este 

trabalho pode despertar o senso crítico e combater o preconceito contra a mulher e 

especialmente essas usuárias.  Sendo que as transformações sociais caminham num passo 

lento, de lutas e conquistas e se dão também pela evolução e garantia dos direitos. 

E assim o trabalho foi desenvolvido a partir de discussões  e levantamentos bibliograficos que 

culminou na apresentacao deste artigo em 3 partes, sendo que a primeira aborda o significado 

de violência e gênero  que ganham significados diferentes dentro do sistema capitalista e no 

desenvolver do trabalho chega-se ao subeixo que descreve como ocorre a violência de gênero  

no sistema prisional feminino, caracterizando quem são essas mulheres e como são vistas 

pela sociedade e por ultimo apresenta-se algumas assertivas sobre a tematica trazendo 

elementos que mostram as limitacoes que persistem e dando sugestões  para o avanço na  

efetivação dos direitos fundamentais das mulheres dententas. 

O texto apresenta de forma sintetica o percurso por nos estruturado para desvendar o que se 

tem por tras das violações  e implicações  da não garantia dos direitos minimos direcionados 

as mulheres em conflito com a lei. 
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2. GÊNERO, VIOLÊNCIA E CAPITALISMO 

 Vivemos numa sociedade capitalista onde as relações cotidianas são marcadas pelos meios 

de produção. Esses meios de produção fazem parte de um sistema neoliberal que produz e 

distribui riquezas, e ao mesmo tempo é um sistema desigual e excludente, pois quem não 

consegue acompanhá-lo encontra-se destinado a viver a margem.  

Com o alto índice da pobreza e desigualdades, também há o aumento da violência que 

segundo Abreu (1997) a violência etimologicamente, provém do latim violentia, e designa o 

ato de violência, qualidade do que é violento, constrangimento físico ou moral, coação. Esses 

significados estão bem presentes em nossa realidade. Vivemos em um período onde 

facilmente naturalizamos os fenômenos e dentre esses a violência e a violência contra a 

mulher. Lembrando que a violência, pobreza e desigualdades sociais, são expressões da 

questão social que assim nos recorda Iamamoto: 

A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais 
engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do 
Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação 
privada da própria atividade humana – o trabalho – das condições necessárias à sua 
realização, assim como de seus frutos. É indissociável da emergência do “trabalhador 
livre”, que depende da venda de sua força de trabalho com meio de satisfação de suas 
necessidades vitais. A questão social expressa portanto disparidade econômicas, 
políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, 
características étnico-raciais e formações regionais. ( IAMAMOTO,2000, p. 16 - 17) 

Com o aumento das expressões da questão social, percebemos inúmeras mudanças nas 

relações sociais, pois essas relações são norteadas também pelo sistema capitalista, e como 

resultado as desigualdades, exclusão e pobreza, facilitam pra que aumente a violência e 

acesso ao mundo do crime. Por isso é importante se refletir sobre as políticas de segurança, 

pensar no sistema prisional a partir da questão social que é algo bem característico do Serviço 

Social: 

“O Serviço Social é uma especialização do trabalho da sociedade, inscrito na divisão 
social e técnica do trabalho social. Nasce e se constitui dentro de um padrão de 
desenvolvimento do pós-guerra, nos 30 anos gloriosos que marcaram ampla expansão 
da economia sob a hegemonia do capital industrial. (IAMAMOTO, 2000, p. 46). 

 

Nessas relações desiguais e de opressão, encontra-se o Serviço Social na contradição do 

capital e trabalho, na sua atribuição de desenvolver transformações sociais para construção 

de uma sociedade mais justa, participando do processo de reprodução das relações sociais, 

em diversas áreas e inclusive no sistema prisional.  

Iniciemos pela década de 80, nesse período a primeira corrente teórica encontrada sobe a 

temática violência contra a mulher foi do artigo de Marilena Chauí, intitulado “Participando do 
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Debate sobre Mulher e Violência”. Nesse artigo, Chauí relata a violência contra as mulheres 

como:  

Resultado de uma ideologia que define a condição “feminina” como inferior à condição 
“masculina”. As diferenças entre o feminino e o masculino são transformadas em 
desigualdades hierárquicas através de discursos masculinos sobre a mulher, os quais 
incidem especificamente sobre o corpo da mulher. (Chauí, p. 36, 1985) 

 

Para Chauí (1985) a dominação masculina pode ser produzida e reproduzida tanto por 

homens como por mulheres. A autora ainda define violência como uma ação que transforma 

diferenças em desigualdades hierárquicas com o fim de dominar, explorar e oprimir. 

O termo violência de gênero foi utilizado pelas primeiras autoras brasileiras que são Heleieth 

Saffioti e Sueli Souza de Almeida, em livro publicado em 1995, intitulado Violência de Gênero: 

Poder e Impotência. Em publicação mais recente sobre gênero, patriarcado e violência, para 

a autora Saffioti a violência de gênero ocorre normalmente no sentido homem contra mulher, 

mas pode ser perpetrada, também, por um homem contra outro homem ou por uma mulher 

contra outra mulher. Temos várias definições de violência, violência social, psicológica, 

doméstica, institucional, cultural, sexual, física, contra mulher e etc. Para Minayo (1997) a 

violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam 

a morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, mental ou 

espiritual. 

Nas relações de gênero a mulher sofre pela simples condição de ser mulher. E essa relação 

produz e se reproduz nas relações de poder onde se entrelaçam as categorias de gênero, 

classe, raça/etnia, onde o homem exerce o papel de poder, dominação e a mulher é 

direcionado o papel da submissão. 

E Lima (2006) reitera que quando se fala de mulher no sistema carcerario nos leva a um 

impasse, pois a imagem da mulher historicamente foi associada ao que e frágil, aquela que 

cuida da casa e da família, sendo assim como poderia esse ideário de mulher infringir regras 

e cometer atos contra a lei?. 

Segundo Espinoza (2004) a educação que é repassada nas penitenciarias tem por objetivo 

reintroduzir nas mulheres detentas valores e princípios e desta forma a intervenção do estado 

vem para moralizá-las. Sendo assim individualiza-se a problemática e criminaliza-se o 

indivíduo. 

Neste sentido Garcia (1998) já afirmava que o espaço penitenciário que se insere a mulher e 

opressor e discriminatório, e isso se manifesta na forma diferente e desigual como são 

tratadas tanto pelos seus familiares, justiça como pelo pela sociedade. Partindo dessa idéia 

podemos aferir que o tratamento de não aceitação e abandono perpassa por todos os âmbitos 

(familiares, sociedade, justiça e etc.) que excluem essas mulheres e as invisibiizam como 

indivíduo. 
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2.1 – A violência de gênero no sistema prisional feminino 

 

O sistema prisional brasileiro na atualidade nunca foi tanto debatido pelo Estado, foi preciso 

haver o massacre em Manaus, pra que as autoridades e a mídia, voltassem seus olhares para 

essa realidade cruel. Realidade essa que não é nova, só lembrando o massacre em Carandiru 

e tantos outros. O Estado pensa que a solução é construir novos presídios. No entanto, é 

preciso pensar novas formas para o combate da criminalidade, só construir mais presídios 

não resolverá a decadência dos inúmeros problemas do sistema prisional, problemas esses 

que possui um tripé: cárcere, os condenados e a sociedade, que vivem numa tensão. 

Inúmeros são os problemas relatados por Sá (2005, p.16): 

Problemas apresentados decorrentes da má gestão da coisa pública, falta de interesse 
político, inabilidade administrativa e técnica. Entre os incontáveis [...] problemas como: 
presídios sem infra-estrutura mínima necessária, matérias e humana, para o 
cumprimento da pena, [...] a superlotação carcerária, com suas inúmeras 
conseqüências, descumprimento da lei, etc. 

A mídia vive relatando o aumento da violência, criminalidade e super lotação dos presídios. 

Sabemos que as condições existentes nos presídios não são as melhores, são precárias e 

nota-se uma má qualidade de vida dos/as aprisionados/as, superlotação, além de 

precarização de assistência médica, de condições de higiene e perigo de transmissão de 

doenças contagiosas como HIV dentre outras. Quase são inexistentes centros de 

ressocialização. Resumindo o sistema penitenciário é negligenciador de direitos. Existe uma 

ausência de uma política de segurança definida e estruturada em níveis nacionais, que 

construa novos parâmetros e objetivos para o sistema penitenciário além da segurança e do 

encarceramento. O sistema penitenciário existente não possibilita as/os detentas/os preso de 

ressocializar-se, pois seus mais básicos direitos não são respeitados. Essa negação dos 

direitos sociais, civis e jurídicos, refletem no andamento dos processos  que dão-se em passos 

lentos, fazem com que aja um inchaço nos presídios, pois assim nos afirma Borges D´Urso 

(2006), “o sistema penitenciário brasileiro não acompanha o crescente ritmo do número de 

detentos. As estatísticas obtidas mostram que, ao longo dos anos, o número de presos cresce 

assustadoramente”. O Brasil encontra-se em terceiro no quadro de Países com maior 

população prisional do mundo com 622.202 presos até 2014. 

O relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN de 2014 

pontua que a participação de mulheres na população prisional brasileira é, em geral, pouco 

significativa. A média brasileira é 5,8% de mulheres presas para 94,2% de homens, e o estado 

de Roraima se destaca, com 10,7% da população prisional composta por mulheres. No Pará 

94,04% são homens e 5,96 são mulheres. No entanto, observa-se que o ritmo de crescimento 
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da taxa de mulheres presas na população brasileira chama a atenção. De 2005 a 2014, essa 

taxa cresceu numa média de 10,7% ao ano. Em termos absolutos, a população feminina 

saltou de 12.925 presas em 2005 para 33.793 em 2014. A população prisional feminina é 

notoriamente marcada por condenações por crimes de drogas, categoria composta por tráfico 

de drogas e associação para o tráfico. Responsáveis por 64% das penas das mulheres 

presas, essa parcela é bem maior que entre o total de pessoas presas, de 28%. 

O relatório da Pastoral Carcerária (2010) relata algumas das principais dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres privadas de liberdade, iniciando pela situação das mulheres nas 

prisões do Brasil onde as Cadeias (unidades de segurança pública) as mulheres são somente 

7% da população prisional, porém são 13% das pessoas presas em unidades da polícia, o 

que geralmente corresponde a um risco maior de tortura, menos acesso à assistência médica, 

condições ruins e insalubres de vivência e absoluta falta de recursos para limpeza e higiene 

pessoal. No Brasil, há 508 unidades prisionais com mulheres encarceradas; destas, somente 

58 são exclusivamente femininas e 450 são compartilhadas entre homens e mulheres.  

Esse mesmo relatório retrata o perfil das mulheres encarceradas no Brasil que em sua maior 

parte integram grupos de vulnerabilidade e exclusão social: a maioria tem idade entre 20 e 35 

anos, é chefe de família, possui em média mais de dois filhos menores de 18 anos, apresenta 

escolaridade baixa e conduta delituosa que se caracteriza pela menor gravidade (Relatório da 

CPI do Sistema Carcerário).  

Ainda vale destacar que a maioria das mães presas é formada por mães solteiras. E 95% 

dessas mulheres foram vítimas de violência em algum momento de sua vida, quando criança, 

ou mais tarde com um parceiro ou parceira íntima, ou ainda nas mãos da polícia no momento 

da prisão. E no que se refere às mulheres na prisão destaca-se algumas preocupações como:  

Falta de assistência médica e acesso à assistência de saúde mental; problemas 
relacionados aos seus filhos – quem está cuidando das crianças, como ser mãe à 
distância, risco de perder a guarda e questões relativas à gravidez e amamentação;  Lei 
de Drogas e uso de drogas; superlotação das Unidades prisionais; Unidades mistas - 
com homens e mulheres, e a falta de opções e alternativas para mulheres que 
cometeram delitos;  e falta de acesso à justiça. (Relatório da Pastoral Carcerária, 2010, 
p. 1-2) 

O artigo 3º da Lei de Execução Penal – LEP (1984) estabelece que ao condenado e ao 

internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Esse 

artigo torna-se incompatível ou fragmentado na realidade concreta da prisão brasileira, pois a 

situação da prisão está associada historicamente, a doenças como Aids e tuberculose, à 
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violação do direito à integridade física, e mesmo à violação ao direito à vida, de forma mais 

contundente do que ocorre com a população em geral. 

A situação de encarceramento, como ocorre na maior parte dos lugares, traz inúmeros riscos 

aos direitos das pessoas encarceradas, com grande destaque para o direito à vida. Ao se 

compararem as taxas de pessoas mortas por 100 mil habitantes na população em geral e nas 

prisões, destaca-se uma diferença em que a primeira é mais de três vezes maior que a 

segunda. Pode-se argumentar que o perfil da população prisional é predominantemente jovem 

e comparar apenas as taxas entre as pessoas presas e os grupos populacionais mais jovens. 

A taxa que mais se aproxima daquela observada no sistema prisional é a da população de 

jovens (15 a 29 anos) negros e ainda assim a taxa no sistema prisional é de quase 13 pessoas 

mortas a mais para cada 100 mil pessoas. 

Nessa realidade de precariedade e desumanização encontram-se as mulheres detentas. E 

como sabemos que pela herança do patriarcado nas relações de gênero, as cadeias não 

foram feitas pensadas nas mulheres. Não se leva em consideração que mulher é diferente do 

homem em vários sentidos e que por tanto possui jeito e necessidades diferentes. 

Quando me refiro às necessidades diferentes, faz - se menção que o corpo da mulher é 

diferente do homem, ela menstrua mensalmente, ela tem o seu corpo pronto para gerar e 

amamentar e tem necessidades sexuais algo muito importante do ser mulher e usa papel 

higiênico toda vez que precisa fazer suas necessidades fisiológicas, como urinar, por 

exemplo, diferente do homem. E o Sistema prisional trata da mesma forma ambos os gêneros: 

masculinos e femininos. Segundo o relatório da Pastoral Carcerária (2010) em algumas 

prisões as mulheres recebem exatamente o mesmo tratamento destinado aos homens, 

inclusive usando uniformes iguais, como se a primeira coisa a fazer com a presa fosse a sua 

desconstrução como mulher. 

O aumento do número de mulheres na criminalidade vem ao longo do tempo exigindo 

modificações legais para amparar as especificidades deste gênero, como por exemplo, a 

maternidade. Segundo as Leis: 

A Constituição Federal do Brasil (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 
a Lei de Execução Penal (1984), dentre outras normativas, propõem que as mulheres 
encarceradas tenham asseguradas condições de permanência com seus filhos durante 
o período de amamentação, garantido saúde e bem-estar às puérperas para que essas 
crianças possam exercer o direito de acesso ao leite materno (SIMÕES, 2013). 

A permanência dos bebês no cárcere é garantida por lei através da Constituição Federal, Lei 

de Execução Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo Okada (2016) este 
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aparato legal visa o desenvolvimento saudável do bebê permitindo que este fique com sua 

mãe no mínimo seis meses de vida para ter o leite materno como alimento exclusivo e ao 

mesmo tempo tem outro ganho que o vínculo estabelecido com a mãe e uma construção 

psicológica. Por isso  a estrutura física do ambiente é muito importante.  

Mesmo a permanência dos bebês sendo respaldadas por lei segundo o relatório da pastoral 

carcerária (2010) muitas mulheres perdem a guarda dos filhos enquanto presas e, às vezes, 

até perdem a guarda permanente – sem qualquer audiência e muitas vezes sem 

conhecimento do processo de destituição do poder familiar. A falta de qualquer informação 

sobre o local em que as crianças estão e os cuidados que estão recebendo também gera 

muita angústia para as mães presas. 

Apesar das leis nacionais e internacionais garantirem o direito da criança ao leite materno e 

estar com sua mãe durante os primeiros meses de vida (no Brasil - a lei garante um mínimo 

de 6 meses que pode ser estendido até 7 anos) – bebês ainda são retirados das mães, às 

vezes somente um dia depois do parto. Por falta de berçário adequado, as unidades prisionais 

que tentam garantir a amamentação, muitas vezes acabam acomodando as mães e bebês 

em situações subumanas. 

Sabemos que existem poucas unidades Materno Infantil nos presídios. Aqui no Pará, a 

Unidade Materno Infantil, fica localizada em Ananindeua, região metropolitana de Belém, 

inaugurada em março de 2013.  

A Lei de execução prisional – LEP no art. 12 e 13 fala da assistência material, o art. 31 trabalho 

interno ao preso, Capítulo V dos deveres e direitos assim se refere:  

Art. 12 - ao internato consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalação 
higiênica.  art. 13 –o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam 
aos presos nas suas necessidades pessoais, além de  locais destinados à venda de 
produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Art. 31 será obrigado 
a trabalhar de acordo com suas aptidões e capacidades. Capitulo IV, seção I dos 
deveres IX higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. dos direitos seção II, I 

alimentação suficiente e vestuário e II atribuição de trabalho e sua remuneração. 

A Lei assegura, trabalho, alimento, vestuário, higiene pessoal da cela... mas, essa lei foi feita 

pensando nos homens que não menstruam, o estado não assegura materiais de higiene como 

absorventes e papel higiênico para essas detentas, no entanto torna-se contraditória pois cita 

que deve-se trabalhar, de acordo com suas aptidões. Trabalhar onde? De que? E assim fica 

o questionamento de um sistema carcerário que não corresponde ao que é proposto em lei, 

sujeitando cidadãs a condições desumanas, pois o mínimo não  é garantido colocando em 
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pauta a funcionalidade do estado que não  responde satisfatoriamente as demandas que são 

postas. 

Quando nos dispomos a falar sobre esta temática queremos chamar atenção para esta 

comunidade feminina esperando garantir os direitos básicos dessas mulheres, que continuam 

tendo seus direitos violados ao entrarem no sistema prisional. Além de chamar atenção para 

uma triste realidade que é o não acesso ao uso de material higiênico e cuidado com a saúde, 

mostrando quem é a detenta e as condições por ela vivenciada e ao mesmo tempo busca 

repassar para a comunidade uma ampla discussão acerca dos direitos fundamentais, da 

cidadania e da dignidade da pessoa humana independente de suas escolhas. 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notório que a violência de gênero é reproduzida nos vários âmbitos da sociedade e nas 

penitenciarias essa violação se materializa na restrição ou violação total dos direitos que 

dizem respeito ao não acesso igualitário: a visita íntima, a quantidade certa de materiais de 

hiegiene pessoal e ter filhos(as) sem estar algemada e etc, percebe-se então uma realidade 

de invisibilização social e de opressão direcionada ao sexo feminino, como se a condição de 

detenta lhe destituísse o sexo biológico a qual pertence. Deste modo o sistema penitenciário 

amplia ainda mais as desigualdades de gênero que ha na sociedade, pois a mulher detenta e 

penalizada duplamente: por ser mulher e por responder a justiça por ter cometido atos que 

infringem a lei. 

 E para que mude esse cenário é preciso investimentos em políticas públicas de gênero, tendo 

como prioridade a reformulação imediata do sistema penitenciário que adéqüe a sua estrutura 

as mulheres detentas, que não deixaram de ser cidadãs e que tem direito a um tratamento 

igualitário e humano. 

Já que a Lei fala de trabalho apresentamos a proposta de fazer parcerias com Fundações 

como Bradesco, Ford etc. visando assegurar os direitos básicos como material de uso 

pessoal. E deste modo ter-se-a  capacitações profissionais de cursos com as detentas para 

que as mesmas desenvolvendo suas habilidades, trabalhem para comprar os materiais de 

higiene pessoal.  

É válido ressaltar que e importante que haja o aumento da produção acadêmica sobre a 

temática no curso de Serviço Social como em outras áreas, pois quando se escreve sobre 

algo estamos dando voz a aquele sujeito e procurando alternativas que diminuam o fosso 



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

entre o que e garantido por lei e o que se tem implementado de fato. Oportunizando para além 

do debate, meios para que se possibilitem alternativas concretas para garantia de direitos. 
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