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RESUMO

O presente estudo visa contribuir para o debate acerca do encarceramento feminino,
analisando as mulheres presas pelo crime de tráfico de drogas, tendo como principal recorte
a influência do gênero pautada principalmente na Criminologia Feminista, revelando seu
conteúdo histórico e expondo a relação da mulher com o sistema penal. É analisada a
seletividade e a sua desconsideração de gênero na criminalização e na marginalização
social, sendo observada por um sistema machista e androcêntrico, pensado por homens e
criado para homens, que a silencia e a deixa invisível. Ainda, busca analisar os fatos
geradores da prisão, bem como o papel da mulher no crime e a sua dupla penalização. Por
fim, esse estudo permitiu observar que as mulheres presas no Brasil sofrem inúmeras
violações de seus direitos básicos, pois mesmo com seus direitos pautados na lei, as
instituições penitenciarias não observam a sua aplicação.
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Feminista. Seletividade.

1 INTRODUÇÃO

5 Possui Graduação em Direito pela Universidade Estácio de Sá, Especialização em Direito
Público pela Faculdade Pio Décimo. Doutorando em Direito pela Universidad del Museo Social
Argentino. Mestrando em Segurança Pública pela Universidade de Vila Velha (UVV).
Atualmente é Professor no Centro de Evolução Profissional (CEP) e na Faculdade Novo
Milênio.

4 Graduado em Direito. Especialista em Direito Civil. Mestre em Direito pela Faculdade de
Direito de Vitóra-ES (FDV). Atualmente é professor de direito Penal e Processual Penal e
advogado

3 Coordenador do curso de Direito da Faculdade Novo Milênio. Mestre em Ciências Sociais pela PUC
de São Paulo. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Gildásio Amado/
ES. Possui graduação em Direito pela Universidade de Vila Velha.

2 Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso. Professora da Faculdade Novo Milênio.
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV.. Especialista em Direito Constitucional
pela PUC/MG. Possui graduação em Comunicação Social e em Direito pela FAESA.

1 Aluna do curso de Direito da Faculdade Novo Milênio.



O número de mulheres presas no Brasil é alarmante e cresceu exponencialmente

nos últimos quinze anos, atraindo diversos questionamentos acerca do assunto.

A mulher tem se tornado cada vez mais protagonista na sociedade e assumindo

novos papéis além daqueles que foram elencados a ela como herança histórica do

sistema patriarcal. Entretanto, mesmo ocupando cada vez mais o seu espaço, ela

ainda é considerada coadjuvante no meio social e econômico. Ante o exposto, como

fica a situação da mulher presa, na qual corresponde a 5% da população carcerária

no Brasil? Diante de uma sociedade machista e de um sistema penal androcêntrico,

que pouco se preocupa com a figura da mulher, cumpre questionar se os seus

direitos básicos são respeitados, analisando a forma como são tratadas.

O presente artigo, busca analisar o encarceramento feminino sob o crime de tráfico

de drogas e apresentar um estudo fático que revela os meios de introdução das

mulheres no comércio ilegal de drogas, bem comoa sua atuação no crime e como o

sistema penal atua seletivamente, protegendo as instituições patriarcais.

A abordagem utilizada será por meio da metodologia indutiva, que irá reunir todo um

processo de analise, informações e pesquisas bibliográficas, artigos e materiais da

internet a fim de demonstrar o assunto no contexto histórico e ainda, sob a ótica

jurídica.

A exploração do tema é de suma importância para compreender a realidade da

mulher inserida no crime. Por fim, será feita a analise do encarceramento e a sua

realidade como mulher num sistema prisional pensado por homens e criado para

homens.

2 CRIMINOLOGIA FEMINISTA

A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime enquanto

fato, analisando o crime, o criminoso e o comportamento da sociedade (FILHO,

2021). Ao longo do tempo, surgiram várias teorias a cerca do tema, sendo que cada

uma, parte de uma ótica diferente. Neste sentido, o estudo da criminologia feminista,



parte da inserção das mulheres no sistema punitivo penal e da sua inobservância de

gênero no contexto histórico social.

Na baixa idade média, diante de uma atmosfera misógina, surgiu a obra

“MalleusMalleficarum” ou “O Martelo das Feiticeiras” (Kraemer, Sprenger, 1487),

sendo considerado o marco inicial de um modelo criminalista, com propósito de

perseguir, torturar e matar as mulheres. Essa obra fez uma relação direta entre a

feitiçaria e a mulher a partir de trechos do antigo testamento constatando afirmações

sobre a perversidade, malícia, fraqueza física e mental, bem como a pouca fé da

mulher, subsidiando a inquisição e a caça as bruxas:

Quer dizer que uma mulher é formosa na aparência, contamina pelo tato e é
mortífero viver com ela. [...] o pecado que nasceu da mulher destrói a alma
ao despojá-la de graça, e entregar o corpo ao castigo pelo pecado. [...]
Todas as bruxarias provém do apetite carnal que nas mulheres é insaciável.
[...] E em consequência disso, é melhor chamar de heresia das bruxas do
que dos bruxos, já que o nome deriva do grupo mais poderoso. E bendito
seja o Altíssimo, que até hoje protegeu o sexo masculino de tão grave
delito; pois Ele se mostrou disposto a nascer e sofrer por nós e, portanto
concedeu esse privilégio aos homens. (H.S, 2007, p. 55-56)

A definição de “bruxa”, segundo o dicionário “é, com efeito, a pessoa que tem pacto

com o diabo para fazer malefícios, ou para os debelar” (POMBO, ROCHA,

1857-1933, p. 109). Essas mulheres denominadas “bruxas” realizavam trabalhos em

suas comunidades como parteiras e enfermeiras e também curavam enfermidades

com o emprego de plantas medicinais e muitas vezes eram a única possibilidade

existente de um atendimento para pessoas pobres. Segundo EHERENREICH e

ENGLISH (1984), este estereótipo não surgiu espontaneamente, mas foi um

resultado da perseguição da classe dominante, uma vez que possuindo tais

artifícios, elas se tornavam uma ameaça à carreira médica, profissão esta, exclusiva

do homem aquela época.

Durante o período de caça às bruxas, a Igreja legitimou explicitamente o
profissionalismo dos médicos, denunciando por heresia os tratamentos
feitos por não profissionais. “Uma mulher que tem a ousadia de curar sem
ter estudado é uma bruxa e deve morrer”. (ibidem, p. 24)

Tinha-se também o fato da mulher carregar consigo a cultura e o saber que

posteriormente seriam passadas as suas filhas e netas. Este cenário revelou a



criação de um poder punitivo repressivo contra a mulher exercido pela elite junto

com a Igreja Católica.

A Caça às Bruxas, enfim, se encerra por volta do século XVIII com a ascensão do

Iluminismo e a criação de uma nova ordem social, na qual novos crimes foram

identificados, resultando em novas condutas como forma de punir. Agora, a mulher

não é mais vista como bruxa, ela se torna objeto de dominação do homem, a

submissa, a esposa, a boa mãe.

Passando pelo Iluminismo e o período humanitário, inaugurado principalmente pela

obra “Dos Delitos e Das Penas” (Cesarie Beccaria, 1764), em que se repudiaram as

penas desumanas e degradantes, a mulher criminosa ressurgiu dentro do

paradigma etiológico da Escola Positivista, onde a criminalidade é vista como

realidade anterior ao Direito Penal podendo ser constatada através das

características físicas, biológicas, individuais e sociais do deliquente.

Na obra “La donna delinquente: la prostituta e ladonna normale” (FERRERO,

LOMBROSO, 1983) a mulher foi caracterizada como fisiologicamente inerte e

passiva mas obediente a lei, contudo, a mulher criminosa seria a mulher ‘’imoral’’,

engenhosa, calculista, sedutora e maléfica, características estas, semelhantes ao

perfil da mulher medieval. Nesta obra, a prostituta foi identificada como o maior

exemplo de delinqüência feminina, uma vez que possuía grande parte das

mencionadas características, entretanto, não se restringia apenas a prostituição,

mas também a crimes de sedução, por exemplo, sendo que os crimes praticados

estavam ligados diretamente as questões morais da mulher.

Mesmo após a superação do paradigma etiológico chamado de “labeling approach”

(a teoria do etiquetamento) do século XX, em que o crime deixava de ser uma

realidade anterior ao próprio direito penal, sendo na verdade, uma construção de um

discurso mediante processos de interação que etiquetam alguns comportamentos -

ou seja, a criminalidade enquanto qualidade etiqueta, na qual é atribuída a

determinados sujeitos a partir dos seus processos de interação social - e neste caso,

a figura feminina enquanto criminosa passou despercebida, mesmo com a

criminologia critica denunciando o funcionamento do sistema penal, especialmente



na seletividade penal, já que das condutas a serem criminalizadas pelos detentores

do poder punitivo recai sobre as que ocorrem nas classes mais distantes desse

centro de poder.

Na lição de Campos (2013, p.21), a questão que todas essas teorias criminológicas

propuseram-se a resolver, sempre partiam de indagações masculinas cujas

respostas eram generalizadas para as mulheres, ou cujas explicações para a

criminalidade feminina residiam em estereótipos de gênero.

A partir da segunda metade do século XX, surge a Criminologia Feminista através

de uma análise macrossociológica do sistema patriarcal e do androcentrismo no qual

se refere a “postura segundo a qual todos os estudos, análises, investigações,

narrações e propostas são enfocadas a partir de uma perspectiva unicamente

masculina, e tomadas como válidas para a generalidade dos seres humanos, tanto

homens quanto mulheres” (Oliveira, 2004, p. 43), ou seja, um sistema de dominação

e exploração do homem sobre a mulher, indagando principalmente em como o

sistema de justiça criminal a trata, seja como vitima ou como autora de um crime

através do sistema de controle social formal, ou seja, através das instituições que

integram o sistema penal.

Neste sentido, o Feminismo - movimento social em defesa dos direitos das mulheres

e da luta pela igualdade de gênero – passa a questionar a posição do homem na

sociedade e a forma como possui uma figura representativa nas questões humanas,

juntamente com a invisibilidade da mulher, de modo que as teorias feministas desde

então, seguem em busca de inserir uma noção de igualdade de gênero a ciência

empírica, dando certa relevância a este objeto de estudo, como o objetivo de

demonstrar não só uma deficiência ignorada pela criminologia, mas também, como

ela está ligada exponencialmente as relações de poder e de uma concepção

completamente masculina.

Conforme Chai e Passos (2016), a teorias abordadas pelo movimento feminista

apresentam uma nova perspectiva para a criminologia e a aplicação das leis, pois

traz a tona um sistema androcêntrico somado a uma sociedade capitalista e



patriarcal, demonstrando não somente uma dominação de classes, mas também

uma dominação sexista, por assim dizer:

A Criminologia Feminista passou a denunciar os mecanismos que
asseguravam a assimetria de gênero na sociedade patriarcal a partir da
associação entre as instâncias de controle social informais como a família e
a igreja, e as instâncias formais como a polícia, o Direito Penal, as próprias
instituições do Sistema de Justiça Criminal e seus agentes, que promovem
o controle sobre a sexualidade feminina, a atribuição de papéis
estereotipados às mulheres vítimas e autoras de delitos, bem como a
resistência ao reconhecimento da violência baseada no gênero, sobretudo
no âmbito das relações privadas – questões não abordadas originalmente
pela Criminologia Crítica (p. 145).

A Criminologia Feminista, portanto, vem expor a ineficácia do sistema punitivo em

razão da opressão de gênero e a violência estrutural e demonstrar como esse

sistema a trata, seja ela como vitima ou autora do delito. De acordo com Campos

(2017), “a criminologia feminista incluiria, desta forma, uma perspectiva teórica sobre

gênero e desigualdade de gênero e sua interseccionalidade com os indicadores de

raça, classe e idade, dentre outros” (p. 271).

[...] A categoria gênero permite entender que, o mesmo Direito penal trata
desigualmente homens ricos e pobres, beneficia homens em detrimento das
mulheres. Significa dizer que não se pode olhar mais o Direito penal sob
uma única lente sob pena de uma visão distorcida e parcial da realidade
jurídica. (ibidem, p. 146)

As teorias feministas apresentam-se em contrapartida aos discursos criminológicos

machistas que desconsideram a mulher, menosprezando-a em sua particularidade e

não questionar essas instituições as naturaliza e as tornam neutras, pois demonstra

que estas visam proteger unicamente as instituições patriarcais e não a mulher em si

e por isso elas se encontram em situações de maior vulnerabilidade, afinal, “o direito

vê e trata as mulheres como os homens vêem e tratam as mulheres” (Karam, 2015)

e não é através dessas instituições que a mulher alcançará a sua liberdade, respeito

e equidade.

O “ser mulher” já é um peso a se carregar desde a idade média, pois se entende que

dela detém as responsabilidades sociais e morais. A partir do momento que uma

mulher é encarcerada e passa a fazer parte de um sistema de justiçacriminal, a

carga se torna ainda maior, pois assola o peso de ser encarcerada em um local –

sistema carcerário - que não considera as suas condições físicas, mentais e



emocionais. Neste sentido, pode-se dizer que a mulher sofre uma dupla punição,

primeiramente ao infringir uma norma jurídica e paralelamente por desrespeitar a

moral na sociedade, uma vez que o processo de marginalização decorre justamente

de uma visão humana androcêntrica e dada esta concepção, o gênero se torna um

aspecto substancial para as problematizações acerca do sistema penal.

3 INGRESSO E ATUAÇÃO DA MULHER NO COMÉRCIO DE DROGAS ILEGAIS

A Criminalidade Feminina costuma ser vista de forma tangencial acerca dos estudos

criminológicos, principalmente por se tratar de uma ciência androcêntrica, na qual foi

pensada por homens e criada para homens, pois caracteriza a marginalização social

como fenômeno masculino, tornando invisíveis as mulheres que cometem crimes

(COLOMBAROLI, 2013).

O número de mulheres presas no Brasil é alarmante, sua população carcerária

alcançou o quarto lugar no ranking das maiores no mundo. Segundo dados do

INFOPEN, o quantitativo de mulheres custodiadas no Brasil é de 37.828 mulheres

privadas de liberdade (BRASIL, 2017), sendo que o número de presas cresceu em

567% nos últimos 15 anos. Em sua grande maioria, são mulheres jovens entre 18 a

29 anos, mães, negras ou pardas, de baixa escolaridade - apenas 14,48% das

mulheres encarceradas possuem o ensino médio completo - sem condições

financeiras e vivendo de forma precária em bairros carentes e na periferia das

grandes cidades. Ademais, o estado civil das mulheres também merece ser

observado:

Sobre o estado civil das mulheres custodiadas, é possível observar que,
entre esta população, destaca-se o percentual de mulheres solteiras, que
representa 58,4% da população prisional, seguindo a mesma tendência do
segundo semestre de 2016. As presas em união estável ou casadas
representam 32,6% da população prisional feminina. (p. 37)

O INFOPEN também aborda que 59,9% das mulheres presas foram autuadas pelo

crime de tráfico de drogas ou associação para o tráfico:

No que se refere àfreqüência dos crimes tentados/consumados entre os
registros das mulheres custodiadas no País, observa-se que o crime de



tráfico de drogas é o 46 principal responsável pela maior parte das prisões,
perfazendo um total de 59,9% dos casos [...] (p. 45- 46)

As motivações que levam a cometer o crime de tráfico são várias, sendo que em

sua grande maioria, não há ligação com o caráter, mas sim com relações afetivas -

amorosas ou maternais - que essas mulheres mantêm com homens envolvidos no

tráfico. Assim explica a vice-coordenadora da Pastoral Carcerária Nacional:

As mulheres cada vez mais entram no mundo do comércio das drogas. Na
maior parte das vezes, elas acabam se envolvendo nesse processo por
causa dos filhos e dos parceiros. Há inúmeros casos em que a polícia entra
na casa atrás dos parceiros e encontram lá apenas a mulher e a droga.
Mães, esposas e familiares são presas, embora a droga não seja delas.
(Brasil, 2014)

A questão aqui apresentada, é que as mulheres quase nunca estão no topo da

pirâmide da organização criminosa e nem mesmo se intitulam ou se reconhecem

como criminosas, pois são sempre mães, filhas, irmãs ou esposas. Elas são

facilmente usadas por essas organizações para atuar como transportadoras ou

intermediárias e não possuem nenhum poder de decisão no negócio, uma vez que a

figura de protagonista recai sobre o homem. A mulher que entra para o tráfico de

drogas se rende a uma dupla sedução: dinheiro fácil e aprovação de homens,

independentemente do grau da relação afetiva, dada a cultura da submissão.

Segundo Pimentel (2008):

A forma como as mulheres compreendem os seus papéis nas relações
afetivas as leva a não se reconhecerem como criminosas quando se tornam
traficantes em nome do amor que sentem por seus companheiros e pela
família; é no contexto das relações sociais com o homem traficante e a
partir das representações sociais que formulam acerca do papel feminino na
relação afetiva, que as mulheres traficantes justificam suas práticas
relacionadas ao crime, mais precisamente ao tráfico de drogas, ainda que
esse envolvimento seja esporádico ou relacionado ao uso de drogas. (p. 4)

Outro fato relevante que deve ser observado é a situação socioeconômica e o baixo

grau de escolaridade. O comércio ilegal de drogas oferece as mulheres propostas

tentadoras, não exige nenhum tipo de qualificação ou experiência e trás garantias de

renda fácil, rápida e considerável, conforme apresenta Mello (2010, p. 123-124):

O comércio ilegal de drogas não exige técnica ou qualificação, até porque
se estas mulheres tivessem tais possibilidades, a probabilidade era de não
estarem incluídas nesta estatística da marginalidade. Vender drogas não
requer idade, ou seja, podem ser recrutadas mulheres novas ou de idade
bem avançada, realmente é um mercado onde o fator idade elevada, não
prova a exclusão para o trabalho como ocorre no mercado formal, ou onde



a tenra idade, não importa para fins trabalhistas, surgindo como
possibilidade de auferir renda.

De fato, sabe-se que o mercado de trabalho exige altos níveis de qualificação

profissional e experiências condicionados a uma boa remuneração. Essa realidade

apontada como condição para o ingresso gera um mercado de trabalho competitivo,

criando barreiras para quem não se enquadra em seus pré-requisitos.

Neste diapasão, o tráfico de drogas abre as portas com ofertas lucrativas, o que

incita a mulher a entrar para o crime, com o objetivo de ter uma renda extra e não

sacrificar a família, uma vez que dela provém o seu sustento.

4. O ENCARCERAMENTO: SER MULHER PRESA

A Constituição Federal de 1988 “é o conjunto de normas jurídicas que rege a

organização fundamental do Estado [...] além de definir os direitos fundamentais dos

indivíduos e estabelecer determinados princípios e fins públicos a serem

alcançados.” (LEITE, 2018)

Dado esse conceito, a Constituição Federal apresenta em seu Art. 5°:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição; [...]

Neste diapasão, a Carta Magna dispõe que homens e mulheres são iguais perante a

lei, tendo os mesmos direitos e obrigações, no entanto, o tratamento igualitário só é

possível quando respeitadas as desigualdades que existem entre elas.

O sistema criminal de justiça foi pensado por homens e criado para homens, sendo

até mesmo recente a criação de uma legislação na qual propõe a criação de

estabelecimentos prisionais que atendam as necessidades especificas da mulher

presa. Entretanto, por mais que seus direitos básicos sejam legalmente amparados,

não são efetivamente cumpridos. O sistema de encarceramento feminino vive uma

realidade cruel e precária e este fato reforça a inferiorizarão da mulher e reproduzem

impactos sobre a sua auto estima que vai desde o abandono social, a questões



como saúde e higiene, gestação e amamentação de filhos pequenos e até mesmo a

violência institucional.

De acordo com a Pastoral Carcerária(s. p.):

Nos cárceres femininos, além das precariedades e violências comuns às
prisões masculinas, as violações de direitos multiplicam-se: péssimo
atendimento à saúde das gestantes, lactantes e mães; separação abrupta
das mães e seus/suas filhos/as, incluindo adoções à revelia; falta de
notícias dos/as filhos/as; ausência de materiais de uso pessoal e de roupas
íntimas; restrições, quando não raro a impossibilidade, para viver a
identidade afetiva, psicológica e física; pouquíssimas visitas, vivendo um
verdadeiro abandono da família e da comunidade, entre outros.

O abandono social é algo comum na realidade das mulheres presas, tornando seu

maior sofrimento, uma vez que quase não recebem visitasde seus familiares, sendo

que a grande influência pra esse afastamento é a falta de recursos financeiros.

Outro fator que dificulta é em razão da distância, já que em sua grande maioria as

penitenciárias são situadas longe das grandes cidades.

Entretanto, a questão do abandono social não atinge o homem de forma tão severa,

pois enquanto preso, ele ainda conta com o apoio da família- principalmente da

mulher – que neste caso, aguarda pela sua liberdade e fornece apoio a ele enquanto

permanece na prisão, realizando, inclusive, visitas freqüentes. Em contrapartida, a

mulher não detém deste mesmo privilégio, pois raramente recebe visitas de seus

maridos ou companheiros, sendo que em alguns casos, estes refazem a sua vida e

constroem uma nova família.

Neste sentido, elenca Dráuzio Varella(p.38):

Em onze anos de trabalho voluntário na Penitenciária Feminina, nunca vi
nem soube de alguém que tivesse passado uma noite em vigília, à espera
do horário de visita. As filas são pequenas, com o mesmo predomínio de
mulheres e crianças; a minoria masculina é constituída por homens mais
velhos, geralmente pais ou avôs.

O número de visitas íntimas é um fator que representa a total falta de vínculo com o

companheiro e embora este direito possa estar disposto na Resolução n° 1 do

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária desde 1999, este programa

só passou a ser realidade a partir do ano de 2002:

Em março de 1999, a visita íntima foi regulamentada na Resolução nº 1 do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Assegurou a visita

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91820/resolucao-1-00


íntima para a pessoa presa de ambos os sexos. Contudo, as presidiárias
somente tiveram acesso às visitas íntimas em 2002 graças às pressões de
grupos defensores dos direitos da mulher. (SANTOS, ANDRADE, BELO,
2019, s. p.)

No livro “Presos que menstruam: a situação das mulheres nas prisões brasileiras” a

ativista pelos direitos das mulheres Nana Queiroz (2015, p.132), traz à tona:

Não existe parceiro que se submeta à vergonha da revista íntima, que vá e
mantenha a relação afetiva. Nossa sociedade é simplesmente (ainda)
assim: a mulher é fiel ao homem e ele não é fiel à mulher. Logo, arruma
outra lá fora e deixa de ir.

O mais revoltante é que a LEP (Lei de Execução Penal) garante o direito à visita

intima dos presos – de ambos os sexos - condenados e provisórios desde o ano de

1984, porém, as instituições carcerárias interpretaram que a este direito diz respeito

somente aos presos masculinos. O motivo é simples: homens presos não

engravidam e as mulheres que os visitam, uma vez grávidas, serão responsáveis

por essa gestação. Entretanto, mulheres presas engravidam e isso se torna

problema do Estado e ignorando este direito, ele isenta a sua responsabilidade.

Outro problema de total relevância é a questão da separação dos filhos. A

Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso L, dispõe: “às presidiárias serão

asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o

período de amamentação”. A separação é algo inevitável e ainda sim doloroso, os

filhos acabam ficando com os avós ou parentes mais próximos, o que impede a

manutenção do vinculo materno. Há ainda, os casos de crianças que são colocadas

em abrigo e posteriormente são adotadas por uma nova família, perdendo

definitivamente o vinculo com sua genitora.

A lei demanda que ao menos seis meses de amamentação sejam
garantidos; depois disso, varia das condições do presídio e da presa quanto
tempo ela ficará com a criança. Algumas crianças chegam a ficar até os 7
anos, mas a maioria se vai entre seis meses e um ano. O drama é ainda
maior quando não existe família que acolha os pequenos. Os filhos das
presidiárias vão parar no sistema de adoção e abrigos, onde acabam
afastados para sempre das mães. (QUEIROZ, 2016, s. p.)

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), Lei n° 8.069 de 1990, assegura o

direito da criança a ser educada no seio de sua família natural e em razão disso,



defende que o mais prejudicial na formação dessa criança seria a privação materna.

Neste sentido, a criança poderia ser incluída na vida da mãe encarcerada durante o

período de amamentação e também após este período, com a criação de atividades

complementares e condições adequadas para a sua convivência dentro da prisão.

Entretanto, a instituição prisional não realiza nenhum tipo de incentivo para

convivência familiar e isso reflete diretamente, de maneira lenta e progressiva, no

desenvolvimento afetivo, mental e físico tanto da criança, quanto da mulher

encarcerada.

Neste ínterim, fica nítido o total descaso do Estado, bem como a violação de seus

direitos básicos enquanto presa.

Conforme Foucalt (1987, p. 28):

Mas podemos sem dúvida ressaltar esse tema geral de que, em nossas
sociedades, os sistemas punitivos devem ser recolocados em uma certa
“economia política” do corpo: ainda que não recorram a castigos violentos
ou sangrentos, mesmo quando utilizam métodos “suaves” de trancar ou
corrigir, é sempre do corpo que se trata — do corpo e de suas forças, da
utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão.

O Brasil é um país grande e cada sistema penitenciário inserido nele tem as

suas particularidades, mas neste presente estudo, uma característica ficou clara: em

todos eles há relações de abuso e inferiorizarão da mulher. De forma que todas as

pesquisas feitas, em nenhuma delas foi possível constatar uma condição mínima

para uma vida digna dentro das celas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve por objetivo principal analisar o encarceramento feminino, a

inserção e a atuação da mulher no comércio de drogas ilegais e como o sistema

criminal a trata, analisando a sua participação no crime.

De início, abordou-se a atmosfera misógina em que a mulher estava inserida e o

período da Caça às Bruxas, no qual a mulher foi perseguida pela classe dominante,



pelo Estado e pela Igreja Católica, pois era uma figura determinante em

comunidades, realizando trabalhos, como enfermeira e parteira, além dos

tratamentos com ervas medicinais, tornando-a uma ameaça a carreira médica, que

naquela época, era uma profissão exclusiva dos homens.

Posteriormente, mesmo após o surgimento da Criminologia Crítica – que denunciava

o funcionamento do sistema penal - ainda foi possível analisar a inobservância da

mulher criminosa, colocando em pauta que os discursos criminológicos sempre

partiam de indagações masculinas, cujas respostas eram generalizadas para as

mulheres.

A Criminologia Feminista surge no século XX para expor a ineficácia do sistema

punitivo e traz à tona a dominação de classes em razão da opressão de gênero, a

desconsideração da mulher e a violência estrutural. Essas teorias apresentam-se em

contrapartida aos discursos criminológicos machistas, visando que o Direito Penal

protege as instituições patriarcais, deixando a mulher numa situação de maior

vulnerabilidade. As teorias feministas ainda revelam a importância de questionar o

tema, pois uma vez inerte, ele se torna neutro.

Neste sentido, enfatiza-se o encarceramento por tráfico de drogas, crime este que

ganhou uma maior incidência no mundo feminino, apresentado como o delito que

mais encaminha as mulheres ao cárcere. De inicio, foi analisado o perfil social

dessas mulheres, como a idade, a cor/raça, o seu grau de escolaridade e as

condições socioeconômicas. Essa analise revela que em sua grande maioria, as

mulheres são jovens, negras ou pardas, possuem baixo grau de escolaridade e não

possuem recursos financeiros.

Neste diapasão, as motivações que levam essa mulher a entrar no comércio de

drogas ilegais, em sua grande maioria, não possuem ligação com o caráter, mas sim

com suas relações afetivas, sejam elas amorosas ou maternais. Essas mulheres

quase nunca se encontram no topo da organização criminosa, pois servem como

base, sendo facilmente usadas como transportadoras de drogas ou intermediárias e



não possuem nenhum poder decisivo, uma vez que a figura de protagonista recai

sobre o homem.

Outro fato observado é a situação socioeconômica. O mercado de trabalho exige

altos níveis de qualificação profissional e experiência para o cargo pretendido, essa

realidade o torna competitivo e cria barreira pra quem não suporta seus

pré-requisitos. Entretanto, o tráfico de drogas é um comércio que não exige

nenhuma qualificação, possui ofertas lucrativas, dinheiro rápido e fácil, o que incita a

mulher a cometer o delito, uma vez que dela detém o sustento da família.

A Constituição Federal estabelece os direitos fundamentais do individuo e revela

que homens e mulheres são iguais perante a lei, respeitando a igualdade entre eles.

Neste sentido, ficou exposto no presente estudo que o Direito Penal não torna eficaz

o que a Lei Maior determina, tornando-se inviável na proteção dos direitos da

mulher, uma vez que nele reflete a discriminação. E o grande exemplo a ser citado,

é a vida da mulher como presa e como a sua realidade é cruel, diferentemente da

realidade do homem.

Durante a pesquisa ficou evidente que a mulher encarcerada sofre com o abandono

social, o distanciamento da família e a perda do vinculo com seus companheiros, na

qual estes, muitas vezes seguem suas vidas e encontram novas companheiras.

Apesar da visita intima ser um direito dos presos provisórios e condenados desde

1984, este direito só foi reconhecido à mulher em 1999 através da Resolução n°1 do

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sendo que este programa só

passou a ser realidade em 2002, uma vez que as instituições carcerárias

interpretaram que este direito diz respeito somente aos presos masculinos. É visível

aqui a forma como o Estado se esquiva das suas responsabilidades, pois se torna

óbvio: as mulheres que engravidam durante a visita íntima aos presos, serão

responsáveis pela sua gestação, entretanto, as presas que engravidam, tornam-se

efetivamente responsabilidade do Estado enquanto este, ignorando seus direitos, se

isenta dela.



E por fim, analisou-se a separação dos filhos, estes acabam ficando com os avós ou

parentes mais próximos e em alguns casos, são colocados em abrigos e adotados

posteriormente por outra família, perdendo totalmente o vinculo com a sua genitora.

Neste sentido, a legislação assegura o direito da criança em ser educada no seio

familiar e defende que a privação materna é um fato prejudicial para a sua formação.

Nesse sentido, ficou claro que as instituições carcerárias pouco se importam com o

cumprimento deste direito, pois não realizam nenhum tipo de incentivo para a

convivência familiar com as condições adequadas dentro da prisão.

Este trabalho foi realizado com intuito de levantar uma reflexão sobre o tema e

demonstrar a inobservância de gênero de um sistema machista e patriarcal, na qual

nem sequer garante a dignidade da mulher presa, privando-a de seus direitos

básicos e generalizando o seu tratamento.
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