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RESUMO 

 
 
Tendo em vista o aumento vertiginoso da criminalidade feminina, muitas são as 
preocupações advindas dessa nova realidade. Tal realidade nos levou às 
inquietações traduzidas nos seguintes questionamentos: 1) Considerando o 
aumento da criminalidade das mulheres na atualidade, como adentrar esse “mundo 
do cárcere feminino”, conhecê-lo e poder contribuir com esta realidade?; 2) Até que 
ponto o cárcere para uma mulher representa oportunidade de recuperação e 
desenvolvimento humano e social?; 3) Em que circunstâncias as políticas públicas 
de reinserção social trazem benefícios às mulheres encarceradas que participam 
dessas ações?. Estas e outras inquietações justificam nosso interesse para tratar 
deste tema e conhecer mais amplamente esta problemática. O objetivo geral desta 
pesquisa é investigar e discutir a questão da criminalidade feminina e as implicações 
para realidade social mais ampla e as interferências no desenvolvimento humano e 
social das pessoas e de suas famílias. São objetivos específicos: 1) Identificar a 
realidade vivida pelas encarceradas desde a infância, o encarceramento, suas 
expectativas e sonhos após a liberdade; 2) Conhecer políticas públicas criadas para 
o sistema prisional, em especial a da Remição da Pena, que é voltada para o 
trabalho e continuação dos estudos das mulheres encarceradas; 3)Verificar em que 
medida a aplicação dessas políticas tem trazido benefícios à recuperação e 
ressocialização dessas mulheres. Esta pesquisa envolveu referencial teórico e 
pesquisa de campo e foi realizada no Presídio Feminino de Franca-SP, sendo 
desenvolvida uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, através de entrevistas 
semi-estruturadas com uma amostra constituída por oito mulheres encarceradas, e 
uma autoridade jurídica, uma secretária e um carcereiro representantes da 
instituição. Os dados foram avaliados através de análise de conteúdo e interpretação 
das falas dos participantes. Considerando os objetivos da pesquisa, constituímos 
três categorias de análise: 1) Encarceradas, influências no desenvolvimento humano 
e social, mostrou que este desenvolvimento fica amplamente prejudicado devido às 
interferências de situações diversas, durante a infância, adolescência, juventude e 
idade adulta, podendo repercutir ao longo de suas vidas e até ter influído na entrada 
destas mulheres no cárcere; 2) A Remição da Pena, uma política pública de 
atendimento ao encarcerado, considerada uma importante ferramenta de 
recuperação das encarceradas, porém carece de maior e melhor aplicabilidade; 3) 
Mudanças, expectativas e sonhos, presente em todas as mulheres, acompanhada 
de esperança, porém ao mesmo tempo de insegurança e dúvida. 
 
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Humano e Social. Mulheres Encarceradas. 
Políticas Públicas. Presídio Feminino. Remição da Pena. Sistema Prisional. 
 



 
 

ABSTRACT  

 

 

Given the dramatic increase in female criminality, there are many concerns arising 
from this new reality. This reality  took us the concerns translated into the questions: 
1) Considering the increase in women's criminality today, how can we enter this 
"female prison world "to know it and be able to contribute to this reality?; 2) To what 
extent is prison for a woman  the opportunity to recover and  human being and social 
development?; 3) Under what circumstances does the public policies for social 
reintegration, bring benefits to the incarcerated women who participate in this 
action?. These and other concerns justify our interest to address this issue and find 
out subsidies able to minimize this problem. Therefore, the objective of this research 
is to identify and understand the reality experienced by incarcerated women, since 
their childhood, imprisonment and his dreams after freedom and public policies 
created for the prison system and in particular the Remission of Sentence, which can 
promote human and social development to people and their families. The specific 
objectives are the following: 1) To describe ways of promotion engendered by the 
public and private institutions for the human and social development; 2) to know the 
implementation of public policies for work and for further studies of incarcerated 
women in the women's prison in Franca; 3) to check to what extent the application of 
these policies has brought benefits to the recovery and rehabilitation of these 
women. An exploratory research with a qualitative approach was carried out through 
semi-structured interviews with a sample of eight incarcerated women, a legal 
authority, a secretary of the institution and a jailer. The research involved theoretical 
and field research conducted in the women's prison in Franca-SP. Data were 
analyzed through content analysis and interpreted by the participants interview 
analysis. Considering the research objectives we established three categories of 
analysis: 1) Incarcerated women, influences on human and social development, 
analyzed potential for interference in these developments; 2) Remission of Sentence, 
a public policy for the imprisoned was considered an important tool to recover 
incarcerated women, lacking a better applicability; 3) changes, expectations and 
dreams wa a n assessed category as a possibility of applying the conditions for the 
future of incarcerated women after leaving the prison. 
 
 
 
Keywords: Human and Social Development Incarcerated women. Public Policy. 
Women's prison. Remission of Sentence. Prison system. 
 



 
 

RESUMEN 

 
 
Dado el espectacular aumento de la delincuencia femenina, hay muchas 
preocupaciones que surgen de esta nueva realidad. Esta realidad nos llevó a las 
preocupaciones traducidas  en las siguientes preguntas: 1) Teniendo en cuenta el 
aumento de la delincuencia actual de las mujeres, ¿cómo entrar en este "mundo 
cárcel femenino," conocerlo y ser capaz de contribuir a esta realidad?; 2) ¿Hasta qué 
punto la prisión para una mujer es la oportunidad de recuperarse y aun tener un 
desarrollo humano y social?; 3) ¿En qué circunstancias las políticas públicas para la 
reintegración social traen beneficios a las mujeres encarceladas que participan en 
esta acción? Estas y otras preocupaciones justifican nuestro interés para tratar este 
tema y averiguar subsidios capaces de minimizar este problema. Por lo tanto, el 
objetivo general de esta investigación es identificar y comprender la realidad que 
viven las encarceladas desde la infancia, el encarcelamiento y sus sueños después 
de la libertad y las políticas públicas creadas para el sistema penitenciario y, en 
particular, la Redención de Pena, que puede promover el desarrollo humano y social 
de las personas y sus familias. Son objetivos específicos: 1) Describir las formas de 
promoción engendradas por el poder público y privado para el desarrollo humano y 
social; 2) Conocer la implementación de políticas públicas pensadas para el trabajo y 
para la continuación de la formación escolar de mujeres encarceladas en la prisión 
de mujeres de Franca; 3) Comprobar en qué medida la aplicación de estas políticas 
trae beneficios para la recuperación y rehabilitación de estas mujeres. En este 
sentido, se realizó una investigación exploratoria, de naturaleza cualitativa, a través 
de entrevistas semi-estructuradas con una muestra de ocho mujeres presas, una 
autoridad legal, un secretario de la institución y un carcelero. Este trabajo consistió 
en la investigación teórica y una investigación de campo realizada en la cárcel de 
mujeres de Franca, SP. Los datos fueron analizados a través del análisis de 
contenido y la interpretación de los discursos de los participantes. Teniendo en 
cuenta los objetivos de la investigación, se han establecido tres categorías de 
análisis: 1) Encarceladas, influencias sobre desarrollo humano y social, significó un 
análisis con la posibilidad de interferencia; 2) La Redención de Pena, una política 
pública de atención al encarcelado, considerada una importante herramienta de 
recuperación de la cárcel, sin embargo, necesita una mejor aplicabilidad; 3) 
Cambios, expectativas y sueños,  categoría evaluada como una posible ampliación 
de las condiciones para el futuro de la encarcelada después de salir de la prisión. 
 
 
 
Palabras clave: Desarrollo Humano y Social. Mujeres Encarceladas. Políticas 
Públicas. Prisión de mujeres. Redención de Pena. Sistema Penitenciario. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Inúmeras são as infrações e crimes ocorridos na cidade de Franca-SP 

e região, ultimamente ocasionados também por mulheres, que por sua vez acabam 

sendo encarceradas em presídios como os existentes em várias cidades do país, 

inclusive há um em Franca que atende exclusivamente mulheres.  

Muitas são as preocupações sociais e existem políticas públicas que 

trabalham com métodos de reinserção destas mulheres ao mercado de trabalho e 

retorno ao seio de suas famílias e da sociedade. 

 É uma ideia corrente que mesmo existindo política pública voltada para 

reeducação social destas mulheres, nota-se uma lacuna entre a aplicação destas 

políticas públicas e a reinserção social como forma promotora do desenvolvimento 

local e regional.  

Com frequência a mídia mostra o aumento da criminalidade entre as 

mulheres, deixando cada vez mais para trás a imagem da mulher frágil e indefesa, 

que só cometia crimes de aborto, infanticídio (morte de criança) ou homicídio. Na 

mesma proporção em que assume a responsabilidade financeira do lar, e adentra 

cada vez mais ao mercado de trabalho em cargos nunca antes vistos em tais 

proporções, não é diferente a entrada da mulher na criminalidade, tendo como foco 

principal atualmente o tráfico, como afirma Silva e Massulo (2010, p.1): 

 

Ao longo da história a mulher foi vista como ser frágil e delicado, no entanto 
no último século este estereótipo foi sendo modificado e surgiu a figura da 
mulher independente e determinada. Dentre estas transformações pode-se 
notar de forma negativa um aumento dos índices de mulheres envolvidas na 
criminalidade nas últimas décadas. 
Até meados do século XX os crimes praticados por mulheres eram 
basicamente o aborto, infanticídio e o homicídio passional, atualmente, de 
acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional-DEPEN, as 
mulheres começaram a praticar outros crimes, sendo os relacionados ao 
tráfico de entorpecentes os delitos mais comuns. Esse novo perfil de mulher 
deve ser visto de forma preocupante e por este motivo é imprescindível 
tentar entender o porquê deste aumento, onde há os maiores índices de 
infratoras e quais os delitos mais freqüentes praticados por ela, tendo em 
vista a seriedade e a complexidade do problema em questão e sua 
relevância social. 

 

Mesmo após serem condenadas e cumprirem sua pena, ou seja, terem 

pago a dívida que possuíam com a sociedade, essas mulheres saem dos presídios 

femininos fragilizadas, envergonhadas e com a autoestima comprometida.  
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Em muitos casos, devem reassumir seus lares, pois a maioria possui 

filhos e precisa retomar suas vidas, mas frente à complexidade da situação não 

consegue sequer um emprego para o seu sustento e de sua família. Este é outro 

fato preocupante para as encarceradas, pois caso não consigam uma ocupação 

para o seu sustento, acabam voltando para a criminalidade e novamente à prisão. 

Muitas delas perderam até a convivência com os filhos, como o 

exemplo relatado por Queiroz (2015, p.12), onde a mãe ao voltar do cárcere percebe 

que esqueceu os costumes e gostos dos próprios filhos, causando estranheza aos 

mesmos e adquirindo mais um grande peso em seus ombros. 

 

Despejou o leite devagarinho no copo de café, curtindo cada gota que caía 
com aquela satisfação que as pessoas sentem quando veem o mar pela 
primeira vez, conhecem o amor de suas vidas ou descobrem que se 
curaram de uma doença grave. Depois de quase seis anos, era a primeira 
vez que Safira podia fazer o café da manhã dos dois filhos — um de seus 
desejos imediatos na sua primeira saída do presídio no regime semiaberto. 
Colocou os copos na mesa, sorridente. Um dos meninos olhou aquilo com 
estranheza. 
— Mas você não sabe, mãe, que a gente não toma café, só toma Toddy? 
A frase caiu sobre ela com o peso dos anos perdidos. Em sete anos de 
prisão, chegara a ficar três sem vê-los. Perdeu o primeiro dia de aula, a 
primeira vez que andaram de bicicleta. O mais velho, de 13 anos, já tinha 
até uma namorada.  
“Eu não conheço meus filhos. Eu sou assim: eles sabem que eu sou a mãe 
deles, mas praticamente sou uma desconhecida. Além de eu ter que me 
adaptar às coisas que eu perdi todo esse período que estive presa, eu 
tenho que aprender a conhecer os MEUS filhos”,pensou (QUEIROZ,2015, 
p.12). 

 

 São relatos como este e a realidade que conhecemos que levaram-nos 

às inquietações que se traduziram nos questionamentos a seguir: 

• Considerando o aumento da criminalidade das mulheres na 

atualidade, como adentrar esse “mundo do cárcere feminino”, 

conhecê-lo e poder contribuir nesta realidade? 

• Até que ponto o cárcere para uma mulher representa oportunidade 

de recuperação e desenvolvimento humano e social? 

• Em que circunstâncias as políticas públicas de reinserção social 

trazem benefícios às mulheres encarceradas que participam dessa 

ação? 

 Estas e outras inquietações justificam o nosso interesse e motivação 

para tratar deste tema de grande relevância para a sociedade e descobrir subsídios 

capazes de minimizar essa problemática.  É incansável também nossa busca por 
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formas mais eficientes para o acolhimento e desenvolvimento das pessoas durante o 

seu processo de encarceramento de tal forma que possam promover a reinserção 

social dos encarcerados. 

 O objetivo geral deste estudo é investigar e discutir a questão da 

criminalidade feminina e as implicações para realidade social mais ampla, e as 

interferências no desenvolvimento humano e social das pessoas e de suas famílias.        

 São objetivos específicos: 

• Identificar a realidade vivida pelas encarceradas desde a infância, o 

encarceramento, suas expectativas e sonhos após a liberdade; 

• Conhecer políticas públicas criadas para o sistema prisional, em 

especial a da Remição da Pena, que é voltada para o trabalho e 

continuação dos estudos das mulheres encarceradas; 

• Verificar em que medida a aplicação dessas políticas tem trazido 

benefícios à recuperação e ressocialização dessas mulheres. 

Esta pesquisa situa-se na perspectiva do desenvolvimento humano e 

social. Desenvolvemos uma pesquisa exploratória que segundo Gil (1993, p.45), é 

realizada com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas torná-lo explícito. Segundo o autor, o planejamento deste tipo de pesquisa é 

bastante flexível, podendo envolver: “a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e c) 

análise de exemplos que” “estimulem a compreensão” (SELLTIZ et al, 1967, p.67). 

Optamos por elaborar levantamento e estudo bibliográfico que forneceu 

elementos para a construção do referencial teórico, pesquisa de campo efetivada 

através de entrevistas com pessoas que vivenciavam o dia a dia do cárcere e 

analisamos exemplos de vida que ampliaram e enriqueceram nossas reflexões. 

         Participaram da pesquisa 8 mulheres encarceradas que por ocasião da 

coleta de dados participavam da Política Pública da Remição da Pena e 3 

responsáveis pelo Presídio Feminino de Franca, a saber: o diretor, a secretária e um 

dos carcereiros. Os dados foram avaliados através de Análise de Conteúdo. 

 Este estudo foi desenvolvido em 5 capítulos. 

 O primeiro capítulo apresenta a questão do desenvolvimento 

econômico, humano e social e políticas públicas. Traz reflexões sobre o 

desenvolvimento como um processo complexo e multidimensional, e a 
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caracterização de política, políticas públicas e de políticas públicas de atendimento 

ao encarcerado, e enfoca particularmente a política da Remição da Pena. 

 O segundo capítulo apresenta uma visão sobre a privação da 

liberdade, a criação do cárcere e aspectos históricos do sistema prisional. 

 No terceiro capítulo, o foco é a situação das mulheres encarceradas 

em presídios pensados e construídos para aprisionar homens, bem como as 

consequências deixadas nelas e em suas famílias devido a passagem pelo cárcere. 

 O quarto capítulo trata dos procedimentos metodológicos, apontando o 

tipo de pesquisa, os participantes, o instrumento utilizado na coleta de dados e a 

forma como os mesmos foram analisados. 

 O quinto capítulo trata da apresentação, análise e discussão das falas 

dos entrevistados, nas quais buscamos discutir as percepções e pensamentos sobre 

a problemática que estudamos. 

 Finalmente a Conclusão, que apresenta a síntese das reflexões 

elaboradas ao longo da pesquisa, incluindo sugestões que consideramos 

pertinentes. 
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1. DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Iniciamos este capítulo abordando o conceito de desenvolvimento nas 

suas diferentes dimensões, que por sua vez não pode ser confundido com 

crescimento que é mais amplo em seu sentido. Daremos atenção especial ao 

desenvolvimento econômico na visão de Bresser Pereira (2006), Furtado (1974) e 

Maringoni (2009). O desenvolvimento humano e o desenvolvimento social terão 

como base ideias dos autores Sen (2010) e Zambam (2009; 2012). 

 Na sequência apresentamos um conceito de política, antes de 

tratarmos de política pública e de políticas públicas de atendimento ao encarcerado, 

buscando uma relação com o desenvolvimento econômico, humano e social obtido 

através destas políticas. Utilizaremos para nos nortear os estudos sobre políticas 

públicas a visão dos autores: Arretche (2003), Mainardes (2006), Secchi (2010) e 

Souza (2003). 

 

 

1.1. UMA REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento econômico foi pesquisado na ótica de Furtado 

(1974). Para ele o crescimento econômico está diretamente ligado à evolução 

tecnológica do parque industrial, permitindo um aumento do capital investido, mas 

muitas vezes este capital é acumulado pelas elites somente, não sendo feita a 

redistribuição à população envolvida, como veremos em sua afirmação: 

 

O crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando na 
preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de 
modernização; já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social 
subjacente. (FURTADO apud MARINGONI, 2009, p.2) 

 

Para Bresser Pereira (2006, p.5) o desenvolvimento econômico vai 

além da sua população, é um fenômeno histórico que remonta à formação dos 

Estados e Nações, veio junto com o surgimento do sistema capitalista, composto do 

estado e dos mercados. O autor explica: 
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O desenvolvimento econômico é assim um fenômeno histórico, de um lado 
relacionado com o surgimento das nações e a formação dos estados 
nacionais ou estados-nação, e, de outro, com a acumulação de capital e a 
incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao próprio capital, que 
ocorrem sob a coordenação das instituições e principalmente de mercados 
relativamente competitivos. O desenvolvimento é, portanto, um fenômeno 
relacionado com o surgimento das duas instituições fundamentais do novo 
sistema capitalista: o estado e os mercados. 

 

Furtado (1974) alerta que somente investimentos na melhoria da 

economia não bastam para melhorar a situação da população, e é preciso investir 

em um projeto social completo para ai sim se obter o desenvolvimento esperado. 

 Assim também afirma Maringoni (2009, p.2): 

 

Dispor de recursos para investir está longe de ser condição suficiente para 
preparar um melhor futuro para a massa da população. Mas quando o 
projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa 
população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento. 

 

 Maringoni (2009), alerta também sobre a predominância do poder 

econômico, trazendo graves consequências à população, que por sua vez tem seus 

direitos sociais feridos, mas que na verdade deveriam ser garantidos pelo Estado, 

como está previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

 

Portanto, é direito do cidadão e dever do Estado a observância destas 

condições básicas, e é preciso que as políticas públicas atuem antes da 

criminalidade, ou mesmo antes que o cidadão perca sua honestidade e esperança 

de sua sobrevivência e de sua família através de um trabalho digno. 

Na perspectiva do desenvolvimento humano buscamos a visão de Sen 

(2010), que foi o criador do Índice do Desenvolvimento Humano (IDH). Ele deixou 

claro que é impossível falar em desenvolvimento humano baseando-se somente no 

crescimento econômico. O autor afirma que só existe desenvolvimento econômico 

se o ser humano evoluir junto com a economia, pois o desenvolvimento humano se 

mede pelos benefícios que ele traz para a pessoa de modo geral. 

Sen (2010) chama a atenção sobre o que seria pior, a opulência que 

escraviza ou a privação das necessidades básicas que também escraviza. Ele 
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sugere que o verdadeiro desenvolvimento que deveria acontecer nas nações 

desenvolvidas, ou que se julgam assim, seria o de aproximação entre a ética e a 

economia, conforme encontramos na bibliografia de Sen no texto da Universidade 

Federal de Campina Grande, (2015, online): 

 

Vivemos um mundo de opulência sem precedentes, mas também de 
privação e opressão extraordinárias. O desenvolvimento consiste na 
eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as 
oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de 
cidadão.  

 

 Sen (2010) afirma que esta diferença está ligada diretamente ao 

distanciamento entre a ética e a economia. Esta afirmação esta no texto de 

Machado (2007, online): “Eu diria que a natureza da economia moderna foi 

substancialmente empobrecida pelo distanciamento crescente entre economia e 

ética". Sendo assim, nota-se que a economia se tornou mais importante do que a 

ética e consequentemente também mais importante do que os seres humanos, pois 

os interesses econômicos se sobrepõem aos direitos básicos dos cidadãos, 

portanto, muitas vezes busca-se o desenvolvimento, mas esquecendo-se do 

desenvolvimento das pessoas. 

 Ao analisar ao nosso redor talvez a primeira vista talvez cheguemos à 

conclusão que o mundo evolui e as pessoas com ele. Hoje nota-se muito mais 

conforto nos lares, com bens duráveis, acesso a eletrodomésticos, internet, 

computador, veículos, entre outros. Mas esta não é a realidade do mundo, pois boa 

parte da população não tem acesso às coisas básicas como liberdade, saúde, 

alimentação, educação, trabalho, água potável, entre outras, como afirma Zambam 

(2009, p.12): 

 

Entre as causas de grande parte das injustiças está o modelo de 
desenvolvimento atualmente em curso, cujos principais objetivos se voltam 
para o maior progresso econômico, o aumento da produção de bens de 
consumo e a busca incessante do aprimoramento tecnológico para melhor 
dominar os recursos existentes principalmente na natureza, em vista da 
melhoria das condições de bem-estar. A realização desses objetivos teve 
como consequência, entre outros fatores, a adoção do mercado como 
modelo e moderador das relações econômicas, a instrumentalização das 
instituições democráticas, a limitação da pessoa a um meio para buscar os 
fins almejados e a utilização indiscriminada dos recursos naturais para a 
satisfação dos interesses econômicos e financeiros. 
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 Portanto, o conceito de desenvolvimento por si só não basta e não 

apresenta a verdadeira realidade das nações, é preciso analisar junto com este 

desenvolvimento se as pessoas que ali vivem também se desenvolveram em todos 

os âmbitos, como de posses, de liberdade, educação, alimentação, políticos, saúde, 

necessidades básicas, entre outras, provocando assim o verdadeiro 

desenvolvimento humano esperado por toda população. 

  O conceito de desenvolvimento social implica ainda estar ligado às 

conquistas sociais do individuo e em grande parte ligadas com o meio ambiente e 

sustentabilidade. Nota-se também que o desenvolvimento social está intimamente 

ligado à aplicação de políticas públicas voltadas diretamente para as conquistas e 

bem estar da população, mas não só de forma individual, mas no convívio com 

outras pessoas, compartilhando assim a mesma área espacial, e é nesta linha que 

desenvolvemos este capítulo. 

Para entendermos o desenvolvimento social, precisamos entender 

primeiramente o conceito de valor moral substantivo apontado por Sen (apud 

ZAMBAM, 2012), quando afirma que o desenvolvimento social está diretamente 

ligado às condições em que as pessoas vivem, os acessos que possuem ou que 

lhes são negados. Pois, os altos índices de desemprego, de analfabetismo, 

violência, entre outros, especialmente sobre as classes mais pobres, impedem que 

elas possam ter este desenvolvimento social comum e desejado por todos, mas que 

infelizmente não chega até elas: 

 

As condições básicas para que as pessoas organizem a sua existência são 
decisivas e comprometem positiva ou negativamente a organização social. 
A concepção de desenvolvimento sustentável tendo como princípio 
norteador o valor moral substantivo da liberdade tem preocupação especial 
com aqueles que estão à margem da organização social. As privações, 
simbolizadas nos altos índices de analfabetismo e desemprego, morte 
prematura, violência contra minorias, pobres e mulheres, políticas de 
segregação, instituições que legitimam as desigualdades gritantes, entre 
outras, precisam ser compreendidas, além das deficiências de renda e da 
falta de recursos, como a negação das liberdades substantivas, sem as 
quais o conceito de pessoa é limitado em seu sentido moral mais profundo. 
(ZAMBAM, 2012, p.89) 

 

Buscando compreender a questão da justiça distributiva, Juliani (2012, 

online) apresenta as diferenças entre as teorias de John Rawls (criador da “A Theory 

of Justice”) e de Sen sobre a justiça distributiva, que entendemos ser um dos 
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maiores problemas das diferenças de classes e que impede este desenvolvimento 

social tão esperado. 

 

A diferença de ideias entre Sen e Rawls evidencia-se, ainda, em relação 
aos critérios que devem ser utilizados para medir as desigualdades no 
processo de elaboração da justiça distributiva. Para Rawls, o aspecto a ser 
medido na determinação das desigualdades e nas políticas destinadas à 
sua redução são os bens primários, os recursos. Para Sen, o julgamento 
deve ser feito a partir das liberdades que advêm da existência de meios, 
como a renda e os bens primários, que possibilitam o desenvolvimento de 
capacidades amplas pelos indivíduos, como o direito à vida, à integridade 
física e à saúde (JULIANI, 2012, online). 

 

Com Zambam (2012) entendemos a importância da intervenção do 

governo com Políticas Públicas específicas de atendimento das necessidades 

básicas dos cidadãos, permitindo assim um equilíbrio social e ambiental que 

levará a uma diminuição das diferenças sociais existentes. 

 

As políticas de desenvolvimento cuja preocupação central está na 
satisfação das necessidades das pessoas e na qualidade de vida, 
especificamente representadas pelas condições de sobrevivência que 
oferecem a possibilidade de realização das expectativas de cada pessoa, 
contribuem decisivamente para o equilíbrio social e ambiental (ZAMBAM 
2012, p.151). 

 

 Assim o governo possibilitará oportunidades de desenvolvimento social 

a aqueles desprovidos de quase tudo e que tendem a ver sua situação só agravando 

ao ponto de entrarem na criminalidade, se já não estiverem. Como podemos 

confirmar no relato de Queiroz (2015, p.15), parcialmente apresentado 

anteriormente, de uma moça que foi honesta e trabalhadora a vida toda. Apesar de 

morar em uma favela de São Paulo, não se deixou contaminar pelo ambiente muitas 

vezes violento onde vivia, mas com a separação do marido, tendo que tomar conta 

da casa e dos filhos, mas já não tendo o que comer e como sobreviver com seus 

filhos, diante do desespero tomou a decisão de ir para a criminalidade. 

 

Buscou a mãe, pedindo que olhasse as crianças para que ela fosse 
trabalhar. A mãe, cansada de ter criado tanta criança pra uma vida, sugeriu 
que ela procurasse a irmã. Safira nunca esqueceu: a irmã cobrou 100 reais 
mensais para tomar conta do pequeno, enquanto teve que confiar o mais 
velho aos cuidados de Josiel. Safira passou a levantar todos os dias às 5 
horas da manhã para empacotar as sacolas de compras da classe média. 
Embrulhava todos os dias coisas que tinha desejo de comer, biscoitos que 
adoraria levar para o filho. Tentava não pensar muito na água na boca ou 
no aperto no estômago e lembrar que os batalhadores sempre alcançavam 
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alguma coisa — nem que fosse um pacote de bolachas recheadas. Quinze 
dias depois dessa rotina, ela chegou em casa cansada e, com fome, e foi 
abrir os armários para cozinhar algo. Estavam vazios. As fraldas haviam 
acabado, o leite também. Ela ia buscar seu bebê em minutos na casa da 
irmã. Imaginou o choro de fome dele. Ficou nervosa, começou a tremer. 
Precisava de um copo de água com açúcar. Abriu os armários com 
ansiedade, derrubando as coisas pela cozinha no caminho. Tirou a tampa 
do pote de açúcar só para conferir que também estava vazio. Lembrou que 
dirigia muito bem, dirigia “feito homem”, como os caras da favela gostavam 
de dizer. Pensou nas propostas que recebera durante a vida toda. A 
qualidade era muito visada pelos assaltantes, seus vizinhos, que a 
convidavam para fazer fugas de assalto. Nascera e crescera na favela e 
nunca tinha feito nada de errado. Conhecia, sabia, mas nunca tinha feito. E 
aonde a honestidade a havia levado? Sentiu raiva, um embrulho no 
estômago e um frio na espinha. Saiu de casa decidida. Passou no barraco 
de Valdemar antes de buscar o filho. Quando manifestou suas intenções, 
outro rapaz que estava no lugar protestou: — Não, ela não — e se voltou 
para Safira, em um apelo. — Você não precisa disso, você sempre batalhou 
desde novinha, desde criança. Ao que ela respondeu: — Se eu não tenho 
nem o que comer dentro da minha casa! Nem o amigo pôde retrucar a esse 
argumento. Assim era a vida nas favelas de São Paulo, pensou. Era assim 
pra ele, era assim pra ela. Deu uma arma para Safira. Ela respirou fundo, 
pensou no leite e foi assaltar (QUEIROZ, 2015, p.15). 

 

Este não é um caso isolado, daí a necessidade do Estado dar uma 

atenção especial para esta parte da população em situação mais vulnerável e 

portanto mais propensa a ir para a criminalidade, pois se já não basta conviver com 

a criminalidade, muitas vezes ela se torna a única oportunidade de renda e sustento. 

 

 

1.2. POLÍTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Políticas Públicas referem-se ao campo dos direitos e deveres da 

coletividade, reconhecidos como direitos universais de todos aqueles que integram 

um grupo ou sociedade. Envolvem bens públicos, administrados sob a 

responsabilidade estatal. 

Essa administração compreende o planejamento, a coordenação e o 

controle atribuídos à competência do poder político, isto é, refere-se a gerência do 

poder político sobre aquilo que diz respeito à coisa pública. 

A gestão dos bens públicos envolve a ordem jurídica, relaciona-se com 

a ideia de Constituição a partir do século XVIII, e ainda hoje a palavra Constituição 

relaciona-se com a Lei Maior a qual deve refletir a organização de uma sociedade. 
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Buscando subsídios para melhor compreendermos o que é política, 

procuramos ir além da definição de que ela é a arte de governar em nome do povo 

através da política, de seus instrumentos e recursos públicos. 

Há de se considerar inicialmente o equívoco entre a palavra Police, que 

em língua portuguesa quer dizer polícia, diferentemente de Policy, que ai sim 

significa política. Já a palavra Policies quer dizer políticas, ou seja, política no plural.  

O termo Policy cycle também é muito usado e significa ciclo de 

políticas. Já o termo Policytakers é usado para identificar os destinatários da política, 

ou seja, os que serão impactados por esta política (SECCHI, 2010).  

Há ainda o termo Policymakers, que indica os criadores ou 

formuladores das políticas, são os responsáveis pelas diretrizes dessa política 

criada. Mainardes (2006, p. 59) afirma a importância dos formuladores inclusive para 

serem consultados a cada nova necessidade: “[...] o contexto de influência pode ser 

investigado pela pesquisa bibliográfica, entrevista com formuladores de políticas e 

com demais profissionais envolvidos [...]”. 

Neste trabalho buscando compreender as políticas (Policies) públicas, 

destacamos as políticas públicas de atendimento ao encarcerado e em especial a 

Política de Remição da Pena, pois ambas dizem respeito ao objeto de pesquisa 

deste estudo. 

Há um crescente aumento dos estudos sobre política pública no Brasil 

e no mundo, o que justifica pela importância do tema e principalmente pela aplicação 

destas mesmas políticas na sociedade, buscando atender os seus diversos 

participantes (Policytakers) e suas necessidades.  

Nos últimos tempos tem crescido o interesse destes mesmos 

participantes frente às ações eficazes ou não da atuação do Estado, e sem dúvida, é 

através das políticas públicas que estas ações acontecem e refletem junto à 

sociedade como um todo. 

Desta forma, podemos definir política pública, como um conjunto de 

planos e ações do governo, visando a concretização dos direitos sociais. 

Gonçalvez (2006, p.75) afirma: 

 

Quando são apresentadas definições de políticas públicas, percebe-se que 
elas tendem a focalizar o Estado como a gente central de sua promoção, 
constituindo-se sistematicamente em ações do governo. É o caso do Eros 
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Grau, que nomeia políticas públicas o conjunto de “todas as atuações do 
Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do Poder Público na 
vida social”. (grifo do autor) 

 

O mesmo autor complementa com um pensamento de Patrícia Arzabe, 

afirmando: 

 

Ao sintetizar várias definições, Patrícia Arzabe escreve que “políticas 
públicas podem ser colocadas, sempre sob o ângulo da atividade, como 
conjuntos de programas de ação governamental estáveis no tempo, 
racionalmente moldadas, implantadas e avaliadas, dirigidas à realização de 
direitos e redistribuição de bens e posições que concretizem oportunidades 
para cada pessoa viver com dignidade e exercer seus direitos, 
assegurando-lhes recursos e condições para a ação, assim como a 
liberdade da escolha para fazerem uso desses recursos”. (grifo do autor). 

 

As políticas públicas surgiram nos Estados Unidos dentro das 

academias, não seguindo a tradição europeia de iniciar pelo processo de pesquisa, 

mas sim fazendo uma análise da atuação do Estado junto aos seus participantes: 

 

[...] A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina 
acadêmica nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela 
tradição européia de estudos e pesquisas nessa área, que se 
concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e suas instituições do 
que propriamente na produção dos governos [...] (SOUZA, 2003, p.3). 

 

Arretche (2003) afirma que houve um aumento das discussões e 

trabalhos sobre este tema em todo o mundo, mas ainda é pequena a preocupação e 

discussão sobre a questão.  A autora destaca que um dos maiores problemas é a 

delimitação das dimensões teóricas e metodológicas do assunto e reforça a carência 

na busca de estudos maiores sobre a concepção e implementação das políticas 

públicas. Afirma ainda que a preocupação não pode se limitar somente sobre a 

eficácia decorrente de sua implementação junto à população, na busca de 

atendimento à coletividade, mas que deveriam ter mais discussões sobre quais 

seriam as verdadeiras necessidades da coletividade. Desta forma procurar-se-á 

buscar as políticas públicas adequadas para o atendimento desta parte da 

população mais específica, criando novas políticas públicas, ou aplicando alguma já 

existente. 

Feitosa (2011) expressa seu pensamento articulando às suas, ideias 

de Castoríadis (1986) e Versa (2000): 
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Sabemos todos que a Grécia constitui-se no espaço, onde por primeiro 
encontramos ‘uma comunidade explicitamente deliberando sobre suas leis’ 
(CASTORIADIS, 1986). Assim, a participação geral na política, cria, pela 
primeira vez na história, um espaço público. A emergência deste espaço 
implica um espaço político que ‘pertence a todos’. (...) Nessa perspectiva, 
importa notar que o espaço público não tem apenas a ver com a tomada de 
decisões finais. (...) O espaço público requer tudo quando se implica, 
complica e conduz as decisões finais, enquanto decisões de todos os 
participantes. Mais importante que elaboração final das leis, é o processo de 
mobilização, de conversão e debate que a comunidade trava para logra 
seus intentos. (...) Tal instituição explicita, engendra a autonomia: a 
comunidade produz suas próprias leis e a modifica, quando, de novo, pela 
discussão aberta e democrática, as julga superada ou necessidade de 
reformulações. (VERZA, 2000 p. 120-121). 

 

Conforme afirma Mainardes (2006, p. 47), é preciso estudar, discutir e 

avaliar as políticas públicas em todo seu ciclo de política (Policy cycle): “[...] com 

base nos cinco contextos do ciclo de políticas: contexto de influência, contexto da 

produção de texto, contexto da prática, contexto dos resultados/efeitos e contexto de 

estratégia política”. 

O tema é de suma importância e não pode e nem deve ficar somente 

nas mãos de especialistas ou mesmo de formuladores de políticas públicas 

(Policymakers) com seus interesses próprios. É muito importante que mais e mais 

pesquisadores e programas acadêmicos adotem este tema como uma disciplina, 

permitindo a sua exploração sem os interesses coorporativos e de grupos que com 

eles se envolvem e deles se beneficiam.  

Bonetti (2007) alerta em sua obra “Políticas Públicas por dentro” sobre 

a importância da análise das políticas públicas desde a sua gestação, ainda em 

forma de ideias para suprir uma necessidade de intervenção do Estado junto a sua 

população. O autor foca três pontos principais: 1) a complexidade que envolve a sua 

criação; 2) a forma de gerir os recursos diversos (financeiro, pessoas, materiais, 

entre outros) que nela serão empregados e 3) o caráter (motivo) da sua criação. 

Sendo assim, importa não apenas a preocupação, mas sobre tudo um 

acompanhamento maior desde a sua criação e não somente a avaliação dos 

resultados obtidos, ou mesmo somente a fiscalização dos recursos aplicados.  Não 

que isso não seja importante, mas o acompanhamento deve ser em todas as 

instâncias. 
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Faz-se necessário também o estudo mais aprofundado da sua criação, 

não permitindo assim a atuação do Estado com imposições de interesses próprios 

ou de classes dominantes, mas sim executando seu verdadeiro papel que é gerir de 

forma correta e transparente os recursos do Estado destinados ao suprimento das 

necessidades de sua população de forma justa, eficiente e legítima. 

Um aspecto de grande relevância para esta pesquisa é a consideração 

de que uma política pública atrelada ao desenvolvimento deve priorizar ações que 

proporcionem aos seres humanos uma melhor qualidade de vida. O termo qualidade 

de vida é bastante abrangente e de difícil definição. 

No entanto, quando se considera o homem um ser complexo e 

compreendido na sua totalidade/singularidade, “entende-se que a formulação de 

uma política de desenvolvimento requer assim muito mais que simples objetivos de 

crescimento econômico” (ROSSETTI, 1981, p.164). 

 

 

1.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO AOS ENCARCERADOS 

 

Existem políticas públicas destinadas especificamente ao atendimento 

dos encarcerados tanto homens como mulheres, a fim de garantir seus direitos dos 

encarcerados. Destacamos a seguir algumas destas políticas públicas, em especial 

as inclusas na Lei número 7.210 de 11 de julho de 1984, que instituiu a Lei de 

Execução Penal (LEP), assegurando aos encarcerados os seguintes direitos 

assegurados na Constituição Brasileira (BRASIL, 1988, p.6): 

 

[...] execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado e do internado [...] ao condenado e ao internado serão 
assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei [...] 
não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política 
[...] 

 

A lei citada, em seu artigo 17 contempla os direitos do encarcerado 

com relação ao seu regresso à sociedade, necessitando ai de uma maior 

intervenção do Estado no sistema prisional. O Estado deve proporcionar aos 

encarcerados (homens e mulheres) condições de continuação dos estudos e 

formação profissional aproveitando o tempo de aprisionamento, tendo como objetivo 
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principal torna-los pessoas melhores e o não retorno à criminalidade, buscando uma 

nova opção de vida em sociedade, ao atingir a liberdade.  

No entanto, a realidade das prisões não parece cumprir esse 

dispositivo, conforme afirma Adorno (1991, p.70): 

 

A despeito de propósitos reformadores e ressocializadores embutidos na 
fala dos governantes e na convicção de homens aos quais está incumbida a 
tarefa de administrar massas carcerárias, a prisão não consegue dissimular 
seu avesso: o de ser aparelho exemplarmente punitivo. 

 

São muitos os problemas encontrados nas prisões de todo o mundo, 

mas no Brasil eles parecem mais agravados pelos constantes descasos dos 

governantes para esta realidade desoladora, como relata Gonçalves (2015, p. 2): 

 

Superlotação, ausência de condições de higiene e saúde, falta de 
assistência médica, alimentação sem condições de consumo, deterioração 
de espaços físicos, carência de trabalho social na prisão são problemas 
recorrentes e presentes em todos os estados brasileiros. 

 

Como podemos notar, as prisões do mundo e especialmente do Brasil 

estão longe de atingir seu objetivo de recuperação dos encarcerados, ao contrário, 

nestes moldes em que se aplica, fazem somente aumentar o número de 

delinquentes que se formam dentro das prisões mesmo e voltam a praticar crimes 

como alertava Foucault (2013, p.251-252): 

 

As prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, 
multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos 
permanece estável, ou, ainda pior, aumenta [...] o vício conserva sua 
audácia. O número de crimes não diminui; ... o número de reincidências 
aumenta mais do que decresce. 
- A detenção provoca a reincidência; depois de sair da prisão tem-se mais 
chance que antes de voltar para ela [...] a prisão,consequentemente, em vez 
de devolver à liberdade indivíduos corrigidos, espalha na população 
delinquentes perigosos. 

 

A ineficiência do sistema carcerário é de conhecimento de todos, 

destacamos aqui alguns dos principais problemas, como a superlotação, a falta de 

condições básicas, os maus tratos aos encarcerados, as más condições de 

alimentação, higiene e saúde a todos encarcerados, enfim, são motivos de sobra 

para justificar as constantes rebeliões diariamente anunciadas pela mídia. Como 

afirma também Adorno (1991, p.40): 
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Na prisão, familiarizam-se com as práticas institucionais, mais 
particularmente com o arbítrio punitivo. Tudo é, em princípio, passível de 
sanção e de confisco repressivo, desde uma palavra mais agressiva dirigida 
contra outro preso ou agente administrativo, o não se colocar em situação 
de resignação diante das autoridades, até comportamentos mais graves 
como agressões, furtos de objetos pessoais, tráfico de drogas e homicídios. 
Para atitudes tão diferentes, aplicam-se penalidades que podem variar da 
simples advertência até meses de cela forte, sanções que vêm comumente 
acompanhadas de maus tratos e torturas, variações que dependem do 
preso, isto é, de suas vinculações internas, de sua posição no mundo da 
delinqüência, do poder que desfruta na massa carcerária. 

 

Se não bastasse isso, convive-se com o continuo acesso à 

comunicação e às drogas dentro dos presídios devido à ausência do Estado. 

Permitindo assim o nascimento de facções criminosas nos presídios, criando um 

clima de guerra entre as facções na tentativa de domínio do território dentro das 

prisões e com isso aumentando o número de espancamentos e de assassinatos 

brutais durante estas rebeliões, além de um aumento do número de suicídios e 

tentativas de suicídios, entre outros problemas. 

Além da ausência do Estado, a falta de condição do Sistema Judiciário 

complica ainda esta situação, pois são muitos os casos de encarcerados que não 

sabem realmente sua pena a cumprir e até mesmo se já atingiu o tempo de 

encarceramento. Com isso, temos uma mistura de encarcerados provisórios (os que 

ainda aguardam julgamento), encarcerados condenados e encarcerados que já 

deveriam ter atingido a sua liberdade em regime semi-aberto e regime aberto, mas 

por falta de condições, de informação e ação do Sistema Judiciário eles ainda 

continuam encarcerados. 

Apesar de tantos problemas, existe um auxílio financeiro que o 

encarcerado tem direito para ajudar seus dependentes, enquanto estiver recluso, 

chama-se Auxílio-Reclusão, mas ainda é pouco divulgado e consequentemente 

conhecido, talvez muitos homens e mulheres possuíssem o direito, mas 

desconhecem. 

O Auxílio-Reclusão é um benefício da Previdência Social, portanto 

precisa ter pelo menos um registro em carteira nos últimos 2 anos anteriores ao 

encarceramento, como nos mostra Martins e Gera (2015, p. 3): 

 

Este benefício é devido aos segurados da Previdência Social, mas 
destinado à família do segurado encarcerado, em outras palavras é 
destinado aos seus dependentes, tanto nas hipóteses de prisão provisória, 
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quanto à prisão definitiva, ou seja, bastando neste caso a perda da 
liberdade e consequentemente da possibilidade do sustento de sua família. 
Este benefício continua em vigor e foi regulado na Constituição Federal 
atual através da Lei nº 8.213 de 24 de junho 1991 em seu artigo 201. 

 

Quem recebe tem direito a um único valor a ser utilizado em prol de 

todos os dependentes, informa Martins e Gera (2015, p. 3): 

 
[...] quem faz jus ao auxílio-reclusão, recebe um valor único a ser utilizado 
em prol de todos os dependentes. Lembramos aqui que segundo a 
Constituição Federal, este benefício é destinado às famílias de 
encarcerados, sendo necessário atender a condição segundo a qual, antes 
do aprisionamento o indivíduo era portador de baixa renda. 

 

Este benefício funciona no mesmo estilo do auxílio doença, ou seja, o 

encarcerado deve provar que continua recluso para ter direito, isso se faz através de 

um atestado fornecido pelo presídio onde está recluso e seu dependente ou 

representante legal encaminha ao INSS, lembrando que este atestado tem que ser 

renovado de três em três meses. Este benefício é cessado em caso de fuga, de 

recebimento de auxílio doença, aposentadoria, estar em regime aberto ou finalizar o 

seu tempo de encarceramento. 

Mesmo diante da situação do sistema prisional brasileiro e da 

inoperância do Estado é necessária uma atenção especial para esta parcela da 

sociedade que cresce assustadoramente. Que tem transformado as prisões em 

meros depósitos superlotados de pessoas, fugindo totalmente dos direitos 

assegurados pela lei, e da recuperação proposta pelo Estado e prevista na LEP, 

com a Lei número 7.210/84, que atendem homens e mulheres. 

 

 

1.4. A REMIÇÃO DA PENA, UMA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Neste tópico buscamos caracterizar o Instituto da Remição da Pena, 

lançando um olhar sobre o histórico de sua origem fora do País, e depois sua 

utilização no Estado de Minas Gerais, expandindo-se pelo Brasil de forma geral, 

através de Lei Federal. Também discorremos sobre alguns pontos mais importantes 

da dinâmica do atendimento deste Instituto, ainda infelizmente pouco usado nos 

presídios brasileiros, mas que poderia se tornar uma grande solução, como para 

retorno dos encarcerados à sociedade, a diminuição da superlotação, a economia do 
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Estado com a diminuição do tempo de aprisionamento, a melhora na reincidência na 

criminalidade dos encarcerados libertos, entre outros benefícios. 

 

 

1.4.1. Histórico 

 

As palavras “Remição” e “Remissão” são normalmente utilizadas e às 

vezes deixa a dúvida de qual seria a forma correta na escrita e no momento 

adequado, portanto na tentativa de elucidar um pouco mais esta questão trazemos 

um breve histórico das mesmas.  

Ambas tem origem latina que significa remir ou redimere e segundo a 

definição no dicionário Aurélio “Remição” é “[...] 1-Ato ou efeito de remir. 2-

Libertação, resgate [...]”. Já “Remissão” é “[...] 1-Ação ou efeito de remitir (-se). 2-

Clemência, perdão. 3-Perdão de ônus ou divida. 4-Ação ou efeito de remeter 

[...]”(FERREIRA, 2001, p. 595). Esta palavra também é muito usada no sentido 

religioso, como remição dos pecados, mas no sentido jurídico que diz respeito ao 

trabalho as duas grafias estariam certas, optamos por “Remição” por ser a grande 

maioria encontrada nas pesquisas realizadas para fins de elucidar as inquietações 

do autor sobre este tema.  

O instituto da Remição da Pena surgiu logo após a Guerra Civil 

Espanhola como uma importante conquista para o abrandamento de pena dos 

encarcerados. Foi criado por volta de 1937, por meio de um decreto do Governo 

Franquista e era destinada aos encarcerados da referida guerra, para que eles 

pudessem ter uma atividade durante o tempo de prisão e com isso, ao mesmo 

tempo reduzir o tempo de encarceramento, conforme Rodrigues (2007, p.35): 

 

Historicamente a Remição é um importante instrumento de 
desprisionalização, surgido em 28 de maio de 1937, por meio de um decreto 
do Governo Franquista, para ser aplicado aos prisioneiros vencidos da 
Guerra Civil espanhola. A verdade é que este instituto pode ser considerado 
como uma das mais importantes conquistas no tocante ao abrandamento do 
processo de execução da pena privativa de liberdade atual. 

 

A partir de então outros países passaram a adotar a Remição da  

Pena com os mesmos fins, depois foi ampliada sua utilização para aproveitamento 
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do tempo de estudo do encarcerado, também com grandes vantagens como relata 

Rodrigues (2007, p.46): 

 

O preso tem o direito à educação constitucionalmente garantido. A 
capacitação intelectual e profissional são condições essenciais para 
enfrentar o atual mercado de trabalho, porque pode garantir a conquista de 
uma vida digna por meios lícitos e com isso à recuperação dos 
encarcerados. 

 

 Sendo assim, Rodrigues (2007) reforça o pensamento da importância 

do Instituto da Remição da Pena para aqueles encarcerados que desejam mudar 

realmente de vida, aproveitando o seu tempo ocioso em favor de si próprio, e da 

comunidade para onde muito provavelmente irão retornar após o cumprimento da 

sua pena, voltando em condições até melhores do que quando saíram: 

 

Partindo da concepção que as finalidades maiores da execução da pena 
são as de recuperar e reintegrar os presos à sociedade, uma opção 
inteligente é oferecer-lhes uma ocupação útil para que no futuro possam vir 
a servir na comunidade que irão habitar. O reconhecimento de tal instituto 
oferece essa oportunidade, que serve também como um meio de 
recompensa ao esforço daquele que ao ingressar no sistema penitenciário 
era analfabeto e conseguiu alfabetizar-se para garantir uma profissão e não 
mais retomar a marginalidade. (RODRIGUES, 2007, p.46) 

 

 A troca de dias trabalhados é na razão de três trabalhados por um dia 

da pena, conforme for trabalhando são feitas as anotações e depois enviadas à 

administração do presídio, que por sua vez encaminha junto com o processo do 

encarcerado, como encontramos no relato de CEJIL (2007, p. 52): 

 

O instituto da remição permite ao condenado que cumpre a pena em regime 
fechado ou semi-aberto, remir pelo trabalho, parte do tempo de execução 
da pena, à razão de um dia de pena por 3 de trabalho, com jornada mínima 
de seis horas e máxima de oito horas, com dever de encaminhamento 
mensal, pela autoridade administrativa, do registro das atividades93. 

 

Portanto são várias as vantagens da aplicação da Remição da Pena 

nos presídios, tanto para a administração do presídio, como em favor dos 

encarcerados, como relata Rodrigues (2007, p. 41): 

 

É função da remição da pena permitir pelo trabalho que a administração 
penitenciária controle melhor a disciplina interna do estabelecimento. 
Secundariamente, também há outras vantagens para o preso, tais como: o 
desenvolvimento de sua auto-estima e de seu senso de responsabilidade, 
atributos úteis e indispensáveis para quando atingir a liberdade. 
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Caso o Estado assim agisse, ele cumpriria o seu papel de garantir 

oportunidades a todos, inclusive aos encarcerados (homens e mulheres), mas não 

como um favor merecido ou não, mas cumprindo a legislação vigente que garante 

estes direitos a todos os cidadãos e neste caso também aos encarcerados (as), que 

é o objeto deste estudo. No próximo tópico entenderemos melhor a aplicação da 

Remição da Pena em nosso País. 

 

 

1.4.2. Histórico no Brasil 

 

O primeiro indício de aproveitamento deste instituto da Remição da 

Pena no Brasil aconteceu do Estado de Minas Gerais, através da lei número 7.226 

de 11 de maio de 1978, dedicando exclusivamente ao regime penitenciário daquele 

Estado.  

O artigo 42 contemplava que “Sempre que o sentenciado participe 

ativamente das atividades educativas do estabelecimento e revela efetiva adaptação 

social haverá a remição de um dia da prisão, por dois de trabalho, na forma do 

regulamento.”.  

Já o artigo 71 contempla que “Compete ao juiz da execução penal 

decretar remição parcial da pena e o perdão de despesas processuais e de 

manutenção do interno, no termos do art. 43”. 

Em 1983, através do Ministério da Justiça houve um anteprojeto revisor 

sobre o Instituto da Remição da Pena, sendo aprovado e convertido em Projeto de 

Lei, transformando-se na Lei de Execução Penal (LEP), que se tornou a Lei Federal 

número 7.210 de 11 de julho de 1984, sobrepondo-se às leis estaduais e em vigor 

deste então. 

No Brasil são muitos os benefícios da aplicabilidade desta lei em favor 

dos encarcerados, como relata Rodrigues (2007, p. 35): 

 

No Brasil, a remição, após ser incorporada pela Lei de Execução Penal 
LEP, vem se consolidando e reduzindo o tempo de encarceramento de 
muitos dos condenados da justiça criminal brasileira. È indispensável que 
seja aplicado a todos os casos de execução da pena reclusiva, seja o 
condenado primário ou reincidente, seja o regime fechado ou semi-aberto, 
sendo aplicada inclusive aos condenados por crimes hediondos. 
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Jansen (2012) alerta que no Brasil, mesmo diante da lei supracitada, as 

mulheres ainda continuam sofrer desigualdades, e não seria diferente com as 

mulheres encarceradas. 

 

O problema em questão é a desigualdade que a mulher sofre no contexto 
prisional, por quanto a lógica masculina prevalece sobre o sistema, visto 
que as instalações internas das prisões femininas, que, na maioria das 
vezes, são mistas, são precárias, não atendendo aos requisitos dos textos 
legais, mais especificamente aos da Lei de Execução Penal, cuja base é 
constitucional. Portanto, a Lei nº 7.210/84 que anunciava uma revolução no 
sistema penitenciário brasileiro ainda carece de certas considerações em 
determinados aspectos (JANSEN, 2012, p.5). 

 

Segundo relato de CEJIL (2007) somente em 8 estados do Brasil foram 

encontrados a utilização da Remição e com relação à Remição por estudos, 

depende da interpretação dos magistrados e felizmente alguns consideram a 

alfabetização como trabalho intelectual e concedem a remição da pena: 

 

Há, com efeito, um entendimento de parcela do Poder Judiciário que versa 
no sentido de conceder à educação, a utilização para a aplicação do 
instituto da remição acima descrito. O Superior Tribunal de Justiça dispõe 
de jurisprudência nesse sentido, a qual se desenvolve através da 
interpretação extensiva do art 126 da LEP e considera o estudo uma 
atividade análoga ao trabalho, como se fora trabalho intelectual, para fins de 
remição94. 
Somente 8 estados daqueles pesquisados informaram conceder remição 
por atividade educativa ou laboral. Remição por estudo foi identificada no 
Espírito Santo, e Rio de Janeiro (PenitenciáriaTalavera Bruce). A remição 
somente por trabalho foi encontrada no Amazonas e Mato Grosso. O 
Distrito Federal e os estados da Bahia e do Amapá permitem-na por 
trabalho ou estudo. Por fim os estados do Rio Grande do Sul, Goiás e 
Paraíba, apesar de apresentarem alguma forma de atividade, não 
informaram quanto a possibilidade de as presas terem remição de tempo de 
encarceramento. (CEJIL, 2007, p. 52) 

 

Como boa notícia, encontramos em Brasil (2015) que no dia 9 de 

setembro de 2015 foi sancionada uma mudança na Lei de Execução Penal (LEP), 

Lei número 7.210 de 11 de julho de 1984 e publicada no diário oficial de 10 de 

setembro de 2015. Agora passando esta mudança a vigorar através da Lei número 

13.163, que assegura o direito a estudos a todos encarcerados (homens e 

mulheres), como podemos observar a seguir: 

 

Art. 2o  A Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes artigos:  
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“Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou 
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em 
obediência ao preceito constitucional de sua universalização.  
§ 1o  O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema 
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados 
à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração 
penitenciária.    
§ 2o  Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 
supletivos de educação de jovens e adultos.  
§ 3o  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em 
seus programas de educação à distância e de utilização de novas 
tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas.”  
“Art.  21-A. O censo penitenciário deverá apurar:  
I - o nível de escolaridade dos presos e das presas;  
II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de 
presos e presas atendidos;  
III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou 
aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos;  
IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo;  
V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e 
presas.”  

 

De forma nenhuma se coloca em dúvida neste trabalho a necessidade 

e obrigação que os encarcerados (homens e mulheres) cumpram sua pena e 

paguem pelos crimes cometidos, mas tem que ser feito com dignidade, como 

cidadãos, como seres humanos e com direito a recuperação assegurada pelas leis 

em vigor no País. No tópico a seguir entenderemos melhor como a Remição da 

Pena está sendo utilizada e em que proporções de aproveitamento. 

 

 

1.4.3. A dinâmica do atendimento 

 

Pesquisas realizadas por CEJIL (2007), Jansen (2012) e Rodrigues 

(2007) indicam que há um amadorismo no Brasil quanto à utilização da remição da 

pena. A encarcerada hora depende da boa interpretação dos juízes na questão do 

aproveitamento da remição por estudo, hora dependem de diretores de presídios 

empreendedores que lutam como verdadeiros idealizadores sociais na busca de 

recursos financeiros e de infraestrutura para conseguir opções de trabalho. Em 

alguns casos contam com a difícil ajuda financeira do Estado, ou mesmo indo atrás 

de patrocinadores particulares, como empresários, entre outros, que também 

envolvidos com a questão social ajudam na aplicação da Remição da Pena por 

trabalho junto com os diretores dos presídios.  
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Apesar dos benefícios que um projeto desta natureza causa na 

sociedade e principalmente para a vida dos encarcerados, o apoio e a realização de 

projetos deste nível é mínima perante o crescente aumento da população carcerária 

no Brasil. Quanto aos encarcerados, depois de obterem conhecimento da aplicação 

do Instituto da Remição da Pena no presídio que se encontram, eles procuram 

candidatar-se e havendo vagas disponíveis e sendo aprovados começam a 

desenvolver suas atividades.  

A participação no projeto é controlada por um funcionário do presídio 

que regularmente entrega este controle e anotações ao diretor, que encaminha ao 

Juiz responsável pelo presídio. Este por sua vez, providencia a remição e nova 

contagem do tempo a ser cumprido pelo encarcerado.  

A lei somente permite a permuta de dias trabalhados por dias de 

aprisionamento nas seguintes condições: três dias trabalhados por um dia de 

redução da pena, sendo que estes trabalhos têm que ser realizados somente de 

segunda-feira a sexta-feira e em horário diurno (comercial).  

A seguir apresentamos as reflexões a respeito do nosso entendimento 

sobre a questão da criação do cárcere e a privação de liberdade. 
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2. CÁRCERE, PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

Neste capitulo tratamos dos antecedentes e da origem das prisões, sua 

metodologia punitiva e de tentativa de recuperação, buscando a reintegração dos 

encarcerados, homens e mulheres, às suas famílias e à sociedade após o 

cumprimento de suas penas, dando a eles a oportunidade de buscar o seu 

desenvolvimento humano e social através de sua mudança de comportamento.  

Utilizamos para direcionar esses estudos a visão de Bobbio (1992), 

Foucault (2013) e Gomes (2013; 2014; 2015), a fim de compreender o sistema 

penitenciário planejado e o que realmente existe. 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Antes da criação do cárcere a punição dos crimes era feita em praças 

públicas, através de técnicas do suplício, que eram as torturas realizadas na frente 

da população, inclusive mulheres e crianças, baseando-se na Lei de Talião que diz 

“olho por olho e dente por dente”. Aos poucos a própria população não deseja mais 

ver aquelas cenas horripilantes, e as famílias das vítimas por sua vez já não se 

sentem mais “vingadas” por tamanha violência aplicada ao corpo dos supliciados, 

porém acabava por trazer ainda mais revolta ao condenado e seu corpo, e a toda 

população, igualando o assassino ao juiz e a seu executor. Para servir de “exemplo” 

para que outros crimes não acontecessem, muitas das punições eram ainda piores 

do que os crimes praticados como relata Foucault (2013, p.14): 

 

E tudo o que pudesse implicar de espetáculo desde então terá um cunho 
negativo; e como as funções da cerimônia penal deixavam pouco a pouco 
de ser compreendidas, ficou a suspeita de que tal rito que dava um “fecho” 
ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: igualando-o, ou mesmo 
ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espectadores a uma 
ferocidade de que todos queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a 
freqüência dos crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminoso, os 
juizes aos assassinos, invertendo no último momento os papéis, fazendo do 
supliciado um objeto de piedade e de admiração. Beccaria há muito dissera: 
O assassinato que nos é apresentado como um crime horrível, vemo-lo 
sendo cometido friamente, sem remorsos.  
A execução pública é vista então como uma fornalha em que se acende a 
violência. 
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Bobbio (1992, p.167-168), menciona sobre a crueldade aplicada na 

técnica dos suplícios relatados brilhantemente por Foucault, bem como a aplicação 

da pena de morte também amplamente contestada até os dias de hoje. Ele faz uma 

comparação das punições feitas em praças públicas com a mídia sensacionalista de 

hoje, que nos apresenta cenas de violência a qualquer hora do dia na frente de 

nossas famílias como antigamente: 

 

No que se refere à crueldade da execução, basta a leitura daquele 
fascinante livro de Foucault que é Vigiar e punir, onde se descrevem – no 
capítulo intitulado “A  ostentação dos suplícios” - alguns episódios 
aterradores de execuções capitais  precedidas de longas e ferozes sevícias. 
Um autor inglês do século XVIII, citado por Foucault, escreve que a morte 
suplicio é a arte de conservar a vida no sofrimento, subdividindo-a em mil 
mortes e obtendo-se - antes que cesse a existência - as mais refinadas 
agonias. O suplício é, por assim dizer, a multiplicação da pena de morte: 
como se a pena de morte não bastasse, o suplício mata uma pessoa várias 
vezes. O suplício responde a duas exigências: deve ser infamante (seja 
pelas cicatrizes que deixa no corpo, seja pela ressonância de que é 
acompanhado) e clamoroso, ou seja, deve ser constatado por todos. 
Esse elemento nos remete ao tema da publicidade e, por tanto, à 
necessidade de que a execução fosse pública (publicidade que, deve-se 
observar, não desaparece com a supressão das execuções públicas, já que 
se estende ao desfile em meio à multidão dos deportados encadeados rumo 
aos trabalhos forçados). Hoje, a maioria dos Estados que conservaram a 
pena de morte a executam com a discrição e a reserva com que se executa 
um doloroso dever. Muitos Estados não abolicionistas buscaram não 
apenas eliminar os suplícios, mas tornar a pena de morte o mais possível 
indolor (ou menos cruel). Naturalmente, isso não quer dizer que o 
conseguiram: basta ler relatórios sobre as três formas de execução mais 
comuns - a guilhotina francesa, o enforcamento inglês e a cadeira elétrica 
norte-americana - para compreender que não é inteiramente verdade que 
tenha sido eliminado também o suplício, já que a morte nem sempre é tão 
instantânea como se deixa 
crer, ou se busca fazer crer, por parte dos que defendem a pena capital. De 
qualquer modo, a execução não se realiza mais à vista do público, ainda 
que o eco de uma execução capital na imprensa - e não se deve esquecer 
que, num regime de liberdade de imprensa, tem amplo espaço e difusão a 
imprensa sensacionalista - substitua a antiga presença do público na praça, 
diante do patíbulo. (BOBBIO,1992, p.167-168). 

  

Por outro lado, a pena de morte que ainda é muito questionada por 

todos, é novamente citada no caso do indivíduo que demonstre não ter condições ou 

desejo de recuperação, como é relata Bobbio (1992, p.161): 

 

{...] tomemos um livro clássico, o primeiro grande livro sobre as leis e sobre 
a justiça de nossa civilização ocidental: as Leis, os Nómoi, de Platão. No 
Livro IX, Platão dedica algumas páginas ao problema das leis penais. 
Reconhece que “a pena deve ter a finalidade de tornar melhor”; mas aduz 
que, “se se demonstrar que o delinqüente é incurável, a morte será para ele 
o menor dos males”. Não cabe aqui mencionar todas as vezes em que se 
fala nesse livro sobre a pena de morte em relação a uma série muito ampla 
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de delitos, desde os delitos contra as divindades e os cultos, até aqueles 
contra os genitores, contra o pai e a mãe, ou, em geral, contra os 
homicídios voluntários. Falando precisamente de homicidas voluntários, 
Platão diz em certo momento que eles devem “necessariamente pagar a 
pena “natural”, ou seja, a de “padecer o que fizeram” (870 e). Chamo a 
atenção para o adjetivo natural” e para o princípio do “padecer” o que se 
fez. 

 

Por fim a sociedade mundial busca uma nova solução para a punição 

da criminalidade, e procura encontrar meios de recuperação para os criminosos. 

 

 

2.2. CRIAÇÂO DO SISTEMA CARCERÁRIO 

 

O sistema carcerário surgiu no final do século XVIII e início do século 

XIX logo após o fim da aplicação de técnicas de suplício. Naquela época deixa-se de 

tratar os crimes como um espetáculo negativo, pois com as tentativas de punições 

em praças públicas e busca-se o afastamento do criminoso, portanto surge um 

movimento mundial para o fim dos suplícios como nos relata Foucault (2013, p.13-

14): 

 

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes 
fogueiras, a melancólica festa de punição vai-se extinguindo. Nessa 
transformação, misturaram-se dois processos. Não tiveram nem a mesma 
cronologia nem as mesmas razões de ser. De um lado, a supressão do 
espetáculo punitivo. O cerimonial da pena vai sendo obliterado e passa a 
ser apenas um novo ato de procedimento ou de administração. A confissão 
pública dos crimes tinha sido abolida na França pela primeira vez em 1791, 
depois novamente em 1830 após ter sido restabelecida por breve tempo; o 
pelourinho foi supresso em 1789; a Inglaterra aboliu-o em 1837. As obras 
públicas que a Áustria, a Suíça e algumas províncias americanas como a 
Pensilvânia obrigavam a fazer em plena rua ou nas estradas - condenados 
com coleiras de ferro, em vestes multicores, grilhetas nos pés, trocando com 
o povo desafios, injúrias, zombarias, pancadas, sinais de rancor ou de 
cumplicidade - são eliminados mais ou menos em toda parte no fim do 
século XVIII, ou na primeira metade do século XIX. 

 

Sobre a questão da pena é importante ressaltar que ainda que ela não 

consiga atingir seu objetivo, a pena foi instituída para tornar o indivíduo melhor, 

afastando-o do convívio da sociedade e a fim de que um tempo para refletir sobre o 

erro cometido, e possa se regenerar com o oferecimento de oportunidades de 

estudo e profissionalização.  
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Como notamos perdura e continuarão as discussões em vários 

segmentos da sociedade sobre a pena com relação ao delito e em especial sobre a 

pena de morte. Surge então a questão de afastar o indivíduo da sociedade para 

aguardar julgamento e assim que se define sua pena, este tempo possa ser utilizado 

a fim de recuperá-lo e capacitá-lo para voltar melhor ao convívio da sociedade, após 

“pagar” sua dívida à sociedade, afirma Santos (online, p. 1): 

 

[...] a prisão possibilitou a contabilização dos castigos em dias, em meses, 
em anos e estabeleceu equivalências quantitativas “delito-duração”, daí vem 
a expressão de que a pessoa presa esta  pagando sua dívida. [...] 
encarregada de um suplemento corretivo, ou ainda uma empresa de 
modificação dos indivíduos que a privação de liberdade permite fazer 
funcionar no sistema legal. Em suma o encarceramento penal, desde o 
início do século XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a 
transformação técnica dos indivíduos. 

 

 Foucault (2013), apesar de ser totalmente contra a criação da prisão, 

menciona as sete máximas universais para uma condição mínima de vida em um 

cárcere, para que assim se consiga os efeitos mínimos e tão esperados pela prisão, 

o que infelizmente continua-se aguardando. 

Estas condições mínimas foram citadas por Martins e Cavalcanti-

Bandos (apud FOUCAULT, 2013, p. 255): 

 

[...] a importância da obediência aos sete princípios fundamentais para o 
bom andamento das prisões e cumprimento de suas funções de 
recuperação dos encarcerados: 
1) Correção: visando a transformação do comportamento do preso; 
2) Classificação: os presos devem ser separados e classificados conforme a 
gravidade do crime e idade; 
3) Modulação das penas: as penas poderiam ir se agravando ou 
melhorando 
conforme o desempenho do preso no processo de transformação; 
4) Trabalho como obrigação e direito: o trabalho deveria existir durante o 
processo 
de transformação e ressocialização do detento; 
5) Educação penitenciária: a educação deverá ser preocupação do Estado, 
tendo em 
vista a sociedade e uma obrigação do detento; 
6) Controle técnico da detenção: o regime penitenciário deve ser controlado 
por 
pessoal especializado com condições morais e técnicas de cuidar da 
formação do preso; 
7) Instituições em anexas: deverão existir medidas de controle e de 
assistência até a recuperação definitiva do detento. 
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Desta forma são criadas as prisões, mas sem o investimento e a 

estrutura prevista na própria lei de sua criação, para garantir o mínimo de condições 

e de direitos básicos ao encarcerado, como podemos ver em Foucault (2013, p.217): 

 

A prisão é menos recente do que se diz quando se faz datar seu 
nascimento dos novos códigos. A forma-prisão preexiste à sua utilização 
sistemática nas leis penais. Ela se constituiu fora do aparelho judiciário, 
quando se elaboram, por todo o corpo social, os processos para repartir os 
indivíduos, fixá-los e distribui-los espacialmente, classificá-los, tirar deles o 
máximo de tempo e o máximo de forças, treinar seus corpos, codificar seu 
comportamento contínuo, mantê-los numa visibilidade sem lacuna, formar 
em torno deles um aparelho completo de observação, registro e notações, 
constituir sobre eles um saber que se acumula e se centraliza. A forma geral 
de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis, por meio de 
um trabalho preciso sobre seu corpo, criou a instituição-prisão, antes que a 
lei a definisse como a pena por excelência. No fim do século XVIII e 
princípio do XIX, se dá a passagem a uma penalidade de detenção, é 
verdade; e era coisa nova. 

 

Apesar de aparentar como solução, na prática muitos presídios não 

funcionam como deveriam e por isso muitos projetos de prisões foram abandonados 

e outros criados em seus lugares, ficando distante dos resultados esperados.  

Mesmo sendo totalmente contra a criação da prisão e serem raros os 

casos de sucesso, em Foucault (2013, p.119-120) encontramos um bom exemplo: 

 

[...] o modelo de Filadélfia. O mais famoso, sem dúvida, porque surgia 
ligado às inovações políticas do sistema americano e também porque não 
foi votado, como os outros, ao fracasso imediato e ao abandono; foi 
continuamente retomado e transformado até às grandes discussões dos 
anos 1830 sobre a reforma penitenciária. Em muitos pontos, a prisão de 
Walnut Street, aberta em 1790, sob a influência direta dos meios quaker, 
retomava o modelo de Gand e de Gloucester.51 Trabalho obrigatório em 
oficinas, ocupação constante dos detentos, custeio das despesas da prisão 
com esse trabalho, mas também retribuição individual dos prisioneiros para 
assegurar sua reinserção moral e material no mundo estrito da economia; 
os condenados são então constantemente empregados em trabalhos 
produtivos para fazê-los suportar os gastos da prisão, para não deixá-
los na inação e para lhes preparar alguns recursos para o momento em 
que deverá cessar seu cativeiro. (grifo do autor). 

 

Tendo em vista esta realidade, é importante a sociedade buscar ações 

concretas através de pessoas verdadeiramente preocupadas com o lado social e 

com a recuperação do sistema prisional, que trabalhe em favor da recuperação dos 

encarcerados (homens e mulheres), através da execução das leis já promulgadas 

desde seu surgimento como veremos no tópico a seguir. 
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2.3. ASPECTOS HISTÓRICOS DO CÁRCERE 

 

A princípio o cárcere não foi pensado para as mulheres, pois eram 

consideradas frágeis e não se imaginava que cometeriam delitos, ainda mais nas 

proporções vistas nos dias de hoje. 

Isso se comprova em Gonçalves (2015, p. 2), onde relata a situação do 

cárcere e em especial, do cárcere para mulheres: 

 

A condição da mulher, especificamente, é bastante delicada: o sistema 
carcerário brasileiro nunca esteve preparado ou projetado para receber 
mulheres. Neste contexto, as mulheres são tratadas como homens, sem 
receberem a mínima atenção no que se refere a higiene, tratamento médico 
e exames específicos. 

 

O cárcere foi pensado e instituído para os homens e na época para que 

eles aguardassem reclusos e sem o risco de fugirem, até poderem ser julgados e 

após definidas suas penas pudessem ser corrigidos, preparados, formados 

(profissionalmente e intelectualmente) para voltarem melhor à sociedade. 

As primeiras notícias que se tem do cárcere no Brasil data de 1769 

com a Casa da Correção do Rio de Janeiro, e só em 1824 passa oficialmente a fazer 

parte da nossa Constituição Federal, com direitos concedidos aos encarcerados 

como trabalho, conforme relato de Martins e Cavalcanti-Bandos (2015, p. 3): 

 

[...] o sistema penitenciário brasileiro data de 1769 com a criação da Casa 
de Correção no Estado do Rio de Janeiro, mas somente em 1824 com a 
Constituição Federal passou a obedecer ao princípio classificação, 
separando os réus por tipo de crime, entre outros critérios. Logo em 
seguida, também, foram obrigados a se adaptar ao princípio do trabalho 
como obrigação e como direito, para que os detentos pudessem exercer 
uma atividade e colaborar na sua recuperação. 

 

Como a jurisprudência do sistema penitenciário brasileiro é uma utopia, 

o Brasil caminha na contramão da história, tendo hoje a terceira maior população 

carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China 

respectivamente. Isso se justifica pelo trabalho contrário utilizado no Brasil, pois 

enquanto aqui nós fechamos escolas e não damos o devido valor à educação, e 

consequentemente abrimos mais e novos presídios, em outros países como a 

Suécia e Holanda estão fechando presídios (GOMES, 2013; 2014). 
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Sendo assim, a situação do cárcere está longe de sua realidade, como 

relata Gonçalves (2015, p. 2): 

 

Tal como estão, as prisões brasileiras não garantem aos presos a mínima 
condição de desenvolvimento, sendo este considerado, em sua melhor 
definição, a ampliação de escolhas para que as pessoas tenham 
capacidades e oportunidades de ser aquilo que elas querem ser (SEN, 
2012).  

 

Outra explicação para este agravante é o fato do Brasil ser o terceiro 

país que mais prende no mundo, mas não dá aos encarcerados (homens e 

mulheres) as devidas condições de encarceramento e muito menos de recuperação 

e retorno melhores a sociedade.  

Outro problema e talvez o maior, é que não trabalhamos a prevenção 

da criminalidade, não trabalhamos a melhoria nas condições financeiras, 

econômicas e de vida da sua população, como alerta Gomes (2014, online): 

 

Cada país é livre para adotar seu modelo de política criminal. Alguns andam 
pelo caminho correto e estão com 1 assassinato para cada 100 mil pessoas 
(Suécia, Holanda, Nova Zelândia, Coreia do Sul etc.). Contam com 98 
presos para cada 100 mil pessoas. Os dois primeiros, aliás, estão fechando 
presídios, por falta de criminosos que devam ir para eles.  Qual a política 
deles? Certeza do castigoe política socioeconômica e educativa para 
todos (alto nível de escolaridade, renda per capita de US$ 50 mil, império 
da lei, respeito aos direitos humanos etc.). Qual a política criminal brasileira, 
aclamada pela população e ratificada pela mídia e pelos políticos? Edição 
de novas leis penais mais severas (nunca a certeza do castigo) e o 
massivo e aloprado aprisionamento (inclusive de criminosos não 
violentos) (nunca uma política socioeconômica e educativa, muito 
menos punições educativas). 
O resultado dessa política doida e inconsequente que as lideranças 
malucas (no campo criminal) nos impuseram está aí: 29 assassinatos para 
cada 100 mil pessoas (verdadeiro genocídio), 20% da população foi 
vítima de algum crime no ano passado (roubo, furto, agressão), o 
Brasil é o 13º mais violento do mundo, das 50 cidades mais violentas 
do planeta, 16 estão no nosso país, 358 presos para cada 100 mil etc. 
etc.(grifo do autor). 

 

Apesar do grande número de prisões, notamos que a criminalidade ou 

o número de crimes não se reduziu, ao contrário o índice de criminalidade foi bem 

maior que o crescimento da população, como relata Gomes (2015, online): 

 

[...] dados disponibilizados pelo InfoPen, mostra que o crescimento da 
população carcerária nos últimos 23 anos (1990-2013) chegou a 507% (de 
90 mil presos passamos para 574.027). A população brasileira (nos anos 
indicados) cresceu 36%. Apesar de tantas prisões, nenhum crime diminuiu 
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nesse longo período no Brasil (o que constitui uma prova de que a 
estratégia não está surtindo o efeito esperado). 

 

Sendo assim, caminhamos para um verdadeiro colapso do sistema 

penitenciário brasileiro como podemos notar no gráfico do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), que mostra a evolução da população carcerária de 

1990 a 2013 (contabilizando dados até julho de 2013). Partimos de 90.000 

encarcerados em 1990 e chegamos a 574.027 em 2013 (GOMES, 2015). 

 

Figura 1 – Evolução da população carcerária de 1990 a 2013 

 

Fonte: DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional - Disponível em: < 
http://d2kefwu52uvymq.cloudfront.net/uploads/2015/02/11.png>. Acesso em 12 de 
outubro de 2015. 

 

Apesar dos números alarmantes, é preciso buscar com urgência e 

acreditar em uma solução, em que tange a melhoria da população em nível de 

educação, alimentação e qualidade de vida.  

Esta solução não pode e nem deve partir somente do governo que 

parece estático diante da busca por uma solução, mas deve envolver toda a 

sociedade. É preciso buscar modelos de prisão que estão dando certo no Brasil e no 

mundo e fazer investimentos sérios e diretos, mas não só no encarceramento e 

reintegração dos encarcerados, mas principalmente na prevenção e combate aos 

crimes e em especial ao tráfico de drogas. 

Chamamos atenção em especial para a questão das mulheres e sua 

situação no cárcere, foco principal deste trabalho, da necessidade de uma atuação 
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séria e continua na prevenção dos crimes e em especial no tráfico de drogas por 

elas, que nos parece estar em maior evidência, e tem trazido muitas consequências 

para elas e suas famílias, como iremos discorrer a seguir. 
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3.  MULHERES ENCARCERADAS 

 

Neste capitulo trataremos especificamente das mulheres e sua 

convivência com o cárcere, lembrando que o mesmo foi pensado e criado para os 

homens, e estas mulheres precisaram se adaptar ao mesmo a partir de sua entrada 

no cárcere. Trataremos das influências advindas com o seu aprisionamento tanto 

para elas, como para suas famílias. 

 

 

3.1. SITUAÇÃO DAS MULHERES 

 

Torna-se impossível um ser humano passar pelo cárcere sem ter a sua 

vida transformada de alguma forma, pois por mais que se tente, é um lugar 

indescritível em termos do que é capaz de fazer em cada pessoa, de como aceita e 

se transforma de modo diferente ao ser encarcerado, influenciando inclusive na sua 

subjetividade. Em pesquisa realizada, Gonçalves (2015, p. 7) faz alguns relatos: 

 

O resultado obtido foi a confirmação de que a violência é um fenômeno 
recorrente na vida da mulher presidiária e influencia na constituição de sua 
subjetividade. Segundo o texto, foi possível verificar que existem outros 
fatores que repercutem positiva ou negativamente na vida das pessoas 
influenciando o que são e o que se tornarão, tendo-se constatado que a 
violência recorrente na vida das mulheres e a implicação desse fato na 
construção de sua identidade, o faz enquanto mulher e não só enquanto 
presa. Isso porque as entrevistadas relataram a influência não só enquanto 
encarceradas, mas também na vida pessoal e social. 

 

Dos encarcerados (homens e mulheres) foram tirados somente o 

direito a liberdade (ir e vir) devido aos delitos cometidos, mas todos os demais 

direitos estão assegurados pela lei, como um cidadão normal e assim deveriam ser 

tratados, mas infelizmente não é isso que acontece por vários fatores que veremos a 

seguir. 

No caso das mulheres são muitas as preocupações com relação à 

mulher é o cárcere, devido aos constantes aumentos no número de mulheres 

encarceradas e por um leque cada vez maior do tipo de crime cometido, como 

podemos notar na pesquisa feita nos cárceres femininos de todo país desde 2008, 

como relata Hashimoto (2015, online): 
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Constatou-se que, nos últimos cinco anos, mais de 15 mil mulheres foram 
presas. Em 65% dos casos, a acusação foi de tráfico de drogas. A socióloga 
Julita Lemgruber participou do encontro e demonstrou que essas mulheres 
atuam como pequenos traficantes - geralmente elas são flagradas ao tentar 
entrar nas penitenciárias para levar drogas para os companheiros presos.  

 

Estudos recentes feitos pela Secretaria da Administração Penitenciária 

(SAP) revelam números assustadores com relação às mulheres, chegando a 70% o 

aumento de crimes por elas praticados e em sua maioria como já relatamos são por 

tráfico de drogas e entorpecentes, como relata o Sr. Lourival Gomes, secretário de 

Estado da SAP, em entrevista ao Jornal Diário da Franca (2015): 

 

O estado de São Paulo tem em suas unidades penais 497.393 presos, 
sendo divulgado um levantamento inédito sobre esta população carcerária. 
Somente nos primeiros sete meses de 2015, foram incluídas 65.617 
pessoas presas no sistema penitenciário paulista, o que representa inclusão 
média mensal na ordem de 9.373 presos ou inclusão média diária de 312 
presos.  
"Até então, jamais tinha sido realizado um levantamento com foco no crime 
predominante", disse Lourival Gomes, secretário de Estado da 
Administração Penitenciária. Segundo ele, foi feita uma análise exaustiva e 
detalhada, prontuário por prontuário, para se saber qual crime foi o principal 
responsável por levar cada indivíduo ao encarceramento. 
Foram analisados 221.636 prontuários em todo o Estado. A realização da 
pesquisa é importante para nortear as ações da Secretaria em relação à 
distribuição da população carcerária. Alguns casos chamaram a atenção, 
como a questão da mulher presa. [...] Mais de 70% das mulheres foram 
presas por estar envolvida na traficância. Entre os homens, esse percentual 
é de 37%. No total, os estabelecimentos prisionais do Estado abrigam 
38,96% de condenados nessa modalidade criminal. Em segundo e terceiro 
lugares na contagem geral, aparecem os delitos de roubo e furto, com 
34,97% e 8,49%, respectivamente. 
Crimes de homicídio vêm logo em seguida, ocupando a quarta colocação, 
com 7,3%. No comparativo entre os sexos, os homens mataram mais do 
que as mulheres: são 10% contra 6%. 

 

O crescimento da população encarcerada feminina triplicou de 2000 a 

2013 (257%), e foi superior ao da masculina que duplicou (141%) neste mesmo 

período, e também em sua maioria pelo tráfico de drogas, por estarem sendo 

colocadas em posições vulneráveis na cadeia do tráfico, muitas vezes recrutadas 

para sustentarem o seu próprio vício, como alerta Gomes (2015, online): 

 

O encarceramento feminino também começa a apresentar os mesmos 
problemas do aprisionamento masculino. A População Carcerária Masculina 
cresceu 141% entre 2000 e 2013 (contra 257% da população carcerária 
feminina). Enquanto a população carcerária masculina mais que dobrou a 
feminina mais que triplicou nesse período (sobretudo em virtude do tráfico 
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de drogas: as mulheres estão sendo escaladas para adotarem as posições 
mais vulneráveis na cadeia do tráfico de drogas). No ano 2000 eram 10.112 
mulheres presas e em 2013* o número saltou para 36.135. 

 

 Diante destes números alarmantes do aumento das mulheres 

encarceradas, percebemos a lacuna deixada em suas vidas e de suas famílias. 

 

 

3.2. MULHERES E A FAMÍLIA 

 

Há necessidade urgente de um olhar para estas mulheres, que na sua 

maioria não são criminosas “profissionais”, mas estão a serviço de seus 

companheiros ou filhos, ou ainda lhes falta de uma oportunidade melhor de 

formação e trabalho, conforme Hashimoto (2015, online): “Assim, reconheceu que 

elas não oferecem maiores perigos à sociedade e defendeu a adoção de penas 

alternativas à prisão para que possam retomar a vida e, principalmente, criar seus 

filhos”. 

A adoção de penas alternativas se justifica devido à diferença moral de 

valores do homem onde sobressaem justiça e imparcialidade, enquanto na mulher 

se destacam compaixão, responsabilidade e afeto, valores importantíssimos para a 

construção da família, como explica sobre a teoria de Gilligan, (apud PAPALIA et al, 

2006, p. 527): 

 

Segundo Gilligan, o dilema moral central de uma mulher é o conflito entre 
suas próprias necessidades e as dos outros. Enquanto a maioria das 
sociedades tipicamente espera assertividade e julgamento independente 
dos homens, das mulheres elas esperam auto-sacrifício e preocupação com 
os outros. 

 

Gonçalves (2015) apresenta os dados de uma pesquisa realizada em 

São Paulo, na qual são relacionadas à criminalidade, saúde mental e religiosidade, e 

traça um perfil das mulheres encarceradas. Também alerta para a questão dos 

filhos, pois mesmo as solteiras possuem filhos: 

 

[...] objetivo foi verificar o perfil da saúde mental e a relação entre religião, 
religiosidade e saúde mental numa mostra de mulheres encarceradas em 
São Paulo, levando em consideração o papel da religião de indivíduos 
encarcerados, obteve como resultado o seguinte: a população carcerária é 
composta, em sua maior parte, por mulheres brancas, solteiras e mães, 
sendo que estas têm, em média, dois filhos. Quanto aos anos de estudo, a 
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média foi de 5,9 anos. Com relação à religiosidade, o estudo apontou que a 
maioria das presas tinha religião antes do aprisionamento, sendo a maioria 
evangélica. A maioria das presas noticiou ter passado por conversão 
religiosa. A grande maioria se declarou muito religiosa. O trabalho verificou, 
por fim, ser possível a relação entre religiosidade e saúde mental junto às 
mulheres presas, havendo grande número de presas afiliadas a igrejas 
evangélicas, embora estas circulem entre cultos de diversas religiões. Não 
foram encontrados dados de que a religiosidade evita a prática de crimes, 
porém auxilia a manutenção da saúde mental das mulheres encarceradas e 
ajuda a convivência na prisão. (GONÇALVES, 2015, p. 7) 

 

Vale ressaltar que a pesquisa mostrou que apesar da boa média de 

escolaridade (5,9 anos) e da religiosidade, estes não foram diferenciais para afastar 

as mulheres da criminalidade.  

Encontramos basicamente o mesmo perfil e luta pela permanência 

desta mulher junto a sua família, pois parece ser o único porto seguro depois do 

encarceramento. Esta mulher encarcerada chega ao ponto de não pensar em si 

mesma ao tentar aproveitar o direito à remição da pena, mas prefere estar perto e 

receber com mais frequência a visita de seus familiares, como podemos comprovar 

no texto do Centro Pela Justiça e pelo Direito Internacional-CEJIL (2007, p. 15): 

 

A mulher presa no Brasil hoje é jovem, mãe solteira, afrodescendente e na 
maioria dos casos, condenada por envolvimento com tráfico de drogas (ou 
entorpecentes). Ela apresenta um vínculo tão forte com a família que 
prefere permanecer em uma cadeia pública, insalubre, superlotada e 
inabitável, mas com chance de receber a visita de sua família e filhos, a ir 
para uma penitenciária distante, onde poderia eventualmente ter acesso à 
remição da pena por trabalho ou estudo, e a cursos de profissionalização, 
além de encontrar melhores condições de habitabilidade. 

 

A criação da família tem que ser a prioridade do Estado e de toda 

sociedade para que se possa quebrar este ciclo vicioso, pois existe uma grande 

diferença quando o homem e quando a mulher é encarcerada, segundo a socióloga 

Julita Lemgruber (apud HASHIMOTO,2015, online):  

 

Nesse sentido, a socióloga argumentou: “quando o homem é preso, os 
filhos ficam com suas mulheres. Mas quando a mulher é presa, geralmente 
o companheiro não fica com os filhos, que acabam sendo punidos e passam 
a ter na mãe um referencial negativo. Essa é uma situação que tem tudo 
para reproduzir a criminalidade, já que essas crianças poderão seguir o 
mesmo caminho que os pais”. 

 

Dados estatísticos apresentam as diferenças entre o homem e a 

mulher encarcerada, com relação ao estado civil, a preocupação com a família e as 
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visitas. Como se comprova a situação da mulher em relação aos seus filhos e 

família, mesmo que em sua grande maioria se declarem solteiras existe o 

sentimento de prole, de cuidado e com quem estão os filhos. CEJIL (2007, p. 16) 

apresenta números que nos ajudam nestes esclarecimentos: 

 

O perfil da mulher presa é significativamente diferente daquele do homem 
preso. De acordo com o Censo Penitenciário de São Paulo, 54% das 
mulheres presas se declararam solteiras e 12%, separadas, divorciadas ou 
desquitadas, enquanto 56% dos homens se declararam casados ou com 
companheira17. O estudo da Superintendência de Saúde e da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro demonstrou que a 
grande maioria dos presos (87,8% entre as mulheres e 86,4% entre os 
homens) se declarou solteira. No RJ, consta que 84% das mulheres são 
mães, enquanto somente 66% dos homens são pais. Para os homens, 
88,64% dos filhos está com a mãe, porém, a mulher presa não apenas fica 
longe dos filhos, mas, também, preocupa-se com sua situação econômica. 
Somente 16,3% dos filhos ficam com o pai. A mulher presa apresenta uma 
grande preocupação em relação aos parentes, vizinhas ou instituições que 
estão criando seus filhos. A perda do vínculo com a família é uma constante 
preocupação da mulher presa. Cerca de 47% delas não recebem visitas ou 
as recebem menos de uma vez por mês. 

 

Como pode ser observado, a mulher encarcerada e seus filhos 

precisam de uma atenção especial, pois apenas 16,3% dos filhos permanecem sob 

a guarda do pai, necessitando ao menos de uma facilidade para utilizar as 

instituições como, por exemplo, uma creche: “Na maioria das vezes a creche é a 

solução mais procurada e adequada, seja por questões financeiras ou mesmo de 

proximidade do local de trabalho [...]” (MARTINS e GUERRA, 2015, p. 2), conforme 

definição: 

 

A palavra creche significa manjedoura, tem origem francesa e foi criada 
para melhorar a vida das crianças pobres, ela surge como uma instituição 
assistencial com o objetivo de ocupava o lugar das famílias, em suas mais 
diversas formas de ausência (MARTINS e GUERRA, 2015, p. 6). 

 

Outra solução seriam as penitenciárias femininas com opção de 

creche, onde as crianças ficariam na companhia de suas mães por mais algum 

tempo. Mas segundo informações da SAP, o Estado de São Paulo possui dezoito 

penitenciárias femininas, com apenas quatro com estas condições: 

 

O Estado de São Paulo possui 18 unidades prisionais femininas, sendo que 
quatro unidades ( Penitenciárias Femininas II de Tremembé;Tupi Paulista; 
Pirajuí e Mogi Guaçu) foram construídas através do Plano de Expansão de 
Unidades Prisionais e contam com pavilhões destinados ao atendimento 



51 
 

médico das detentas, das grávidas, das puérperas e de seus bebês 
(TOLEDO, 2015, p.2). 

 

Armelin e Mello (online) falando sobre as instituições que possuem tal 

ambiente interno, e traz importantes números para melhor entendermos este ciclo 

vicioso vivido pela mulher encarcerada e os seus filhos. Parece que a história tende 

a se repetir, sem a interferência importante e tão necessária do Estado e de toda 

sociedade, fica aqui o questionamento sobre as encarceradas que mesmo assim 

não dispõem deste recurso de estar próximas de seus filhos e em local adequado: 

 

Dentre as instituições que dispõem esse ambiente, são raras as que 
possuem um local adequado, apesar de ser um direito concedido pela lei. 
Ainda hoje, muitos dos filhos dividem as celas da prisão com a mãe, sem a 
mínima condição adequada para seu cuidado. O perfil das apenadas foi 
traçado, evidenciando que a maioria é caracterizada por mulheres solteiras 
(61,5%) que nunca haviam sido presas anteriormente. Grande parte delas 
fez uso de substâncias psicoativas ao longo da vida (53,8%) e possuem 
ensino fundamental incompleto (61,5%). Além disso, é elevado o número de 
pais das crianças que também estão presos (69,2%). Um dado alarmante é 
que a totalidade das mães presas possui um familiar que também já foi 
aprisionado (ARMELIN e MELLO, online, p.1). 

 

A jornalista Nana Queiroz visitou durante cinco anos vários cárceres 

femininos e relata a questão do tratamento dado as crianças e a respeito da 

natureza e penas recebidas por estas mulheres encarceradas, conforme Toledo 

(2015, p.1): 

 

A maioria das crianças que eu vi não têm o tratamento pediátrico adequado 
no primeiro ano de vida", contou. Para ela, há muitos casos em que não há 
a necessidade do encarceramento da mãe. "A maioria das grávidas 
cometeu crime de baixa periculosidade e poderiam estar amamentando em 
casa, cumprindo pena alternativa. Só cerca de 10% das mulheres 
cometeram crimes violentos. 

 

Jansen (2012) também alerta para esta importante carência do cárcere 

feminino, para receber as mães que ganharão bebê e que depois precisarão 

amamentar e cuidar destas crianças por um período de tempo, promovendo a 

ressocialização pretendida pela Lei número 7.210/84 e principalmente dar o 

tratamento com a dignidade que todo ser humano merece e precisa receber: 

 

É necessária, portanto, uma urgente reforma nos estabelecimentos penais 
destinados a mulheres, a fim de atender os requisitos básicos das 
penitenciárias femininas no que tange a seção para gestantes e 
parturientes. A fim de que o papel ressocializador da pena possa ser 
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cumprido. Assim com o obedecer a garantia constitucional, assegurando às 
presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação. No entanto atrelado a esse conceito, é 
de importância relevante retirar do plano simbólico, princípios da 
Constituição Federal que garantem a igualdade entre gêneros, e 
principalmente a dignidade da pessoa humana no que concerne à relação 
materna no sistema carcerário. (JANSEN, 2012, p.7). 

 

 A lei é clara quanto a punição pela criminalidade, mas se faz 

necessário um olhar diferente sobre esta mulher, que não deixa somente parte de 

suas famílias para traz, mas está deixando parte de si mesma ao adentrar o cárcere. 

 

 

3.3. MULHERES E O CÁRCERE 

 

Ainda sobre a punição, Hashimoto (2015) traz informações 

valiosíssimas sobre a situação da mulher encarcerada, principalmente no tocante ao 

encarceramento e às condições de presídios feitos para os homens e não adaptados 

para mulheres, que por sua vez, assim tem que conviver: 

 

“O regime fechado não é o recomendado nesses casos. Ele não reduz a 
criminalidade. Infelizmente, nossa legislação penal não observa a diferença 
de gêneros e impõe às mulheres condições indignas de encarceramento. 
Elas são obrigadas a viver em presídios, que são masculinos, sem ter 
respeitadas suas condições de gênero, numa grave violação aos direitos 
humanos”, declarou Luciano Losekan, coordenador científico do evento. 
(HASHIMOTO, 2015, online) 

 

O mesmo conselheiro Luciano Losekan questiona a omissão da 

sociedade com relação ao tratamento injusto aplicado as mulheres encarceradas, 

dando a mesma qualificação do homem, mas somente no cárcere: 

 

Se a omissão da sociedade em relação ao sistema carcerário é significativa, 
a omissão sobre a realidade das mulheres privadas de liberdade é ainda 
maior, já que o sistema carcerário nacional é concebido para o 
encarceramento masculino. (HASHIMOTO, 2015, online). 

 

Outro problema enfrentado pelas mulheres é a questão da higiene 

pessoal básica, principalmente no período menstrual, como relata Queiroz (2015, p. 

6), “Para o Estado e a sociedade, parece que existem somente 440 mil homens e 

nenhuma mulher nas prisões do país. Só que, uma vez por mês, aproximadamente 

28 mil desses presos menstruam”. 
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Jansen (2012) alerta também para o aumento da criminalidade 

feminina, da superlotação dos presídios, da necessidade de melhorias nas 

condições dos presídios femininos: 

 

[...] a partir dos dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias 
do Ministério da Justiça, a superlotação das prisões no Brasil, além disso, 
um aumento significativo no cometimento de crimes pela massa feminina, o 
que evidencia a preocupação por melhores condições prisionais (JANSEN, 
2012, p.7). 

 

Mas a ausência do Estado é tamanha que em grande parte destes 

cárceres, na questão de higiene elas são tratadas como homens, mesmo vivendo 

mensalmente situações bem adversas e pelas quais precisam se adaptar para 

sobreviverem com um pouco mais de dignidade: 

 

Um exemplo significativo foi apontado pela socióloga Lemgruber: “É 
bastante comum o fato de as mulheres não disporem de qualquer 
assistência diferenciada. São tratadas como homens, tanto em termos de 
estrutura das prisões como também em relação ao tratamento que é 
dispensado a elas. Um exemplo muito triste é que, em muitos casos, elas 
não têm acesso a um simples absorvente quando estão menstruadas. São 
obrigadas a improvisar usando miolo de pão (HASHIMOTO, 2015, online). 

 

Ainda na questão das desigualdades, mas já com algum acesso a 

pequenos kits, conforme situação relatada por Queiroz (2015, p.103-104): 

 

Nas penitenciárias, a situação é um pouco melhor, mas, ainda assim, está 
longe da ideal. Em geral, cada mulher recebe por mês dois papéis 
higiênicos (o que pode ser suficiente para um homem, mas jamais para uma 
mulher, que o usa para duas necessidades distintas) e dois pacotes com 
oito absorventes cada. Ou seja, uma mulher com um período menstrual de 
quatro dias tem que se virar com dois absorventes ao dia; uma mulher com 
um período de cinco, com menos que isso. 
- Todo mês eles dão um kit. No Butantã, dão dois papel higiênico, um 
sabonete, uma pasta de dente da pior qualidade e um (pacote de) 
absorvente. Falta, né? E ninguém dá nada de graça pra ninguém - conta 
Gardênia. 
Itens de higiene se tornam mercadoria de troca para quem não tem visita. 
Algumas fazem faxina, lavam roupa ou oferecem serviços de manicure para 
barganhar xampu, absorvente, sabão e peças de roupa. No regime 
semiaberto, só recebem o kit aquelas que não têm visita. Para evitar que as 
trocas gerem uma espécie de elite de cadeia, as penitenciárias limitam o 
número de produtos que as detentas podem trazer das “saidinhas”. 

 

A discussão efetuada até aqui se resumiu à questão do local de 

encarceramento e questões de higiene. Mas são muitos os problemas enfrentados 

por estas mulheres, como o esquecimento pela justiça, as agressões, à distância e 
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esquecimento das famílias, como apresenta o Relatório Sobre Mulheres 

Encarceradas no Brasil, trazendo uma comparação entre as visitas recebidas em um 

presídio masculino com o feminino do Estado de São Paulo: 

 

No estado de São Paulo, onde estão detidas mais de 41% das presas de 
todo o país constatou-se que, de acordo com o censo Penitenciário de 2002 
da FUNAP62, 36% das mulheres entrevistadas não recebiam visitas (em 
comparação a 29% dos homens); 19% das mulheres tinham visitas 
semanais (21% dos homens), 19% duas vezes por mês (20% dos homens), 
14% três vezes por mês (18% dos homens), e 11% menos que uma vez por 
mês (9% dos homens), ou seja, 47% das mulheres recebem visita menos 
que uma vez por mês. Em Ribeirão Preto, também nesse estado, 
funcionários informaram que 75% das mulheres não tinham qualquer visita, 
enquanto que no Centro de Reabilitação Penitenciário de Taubaté somente 
6 entre 73 mulheres recebiam visitas freqüentes (CEJIL, 2007, p. 41). 

 

Um dos problemas de maior proporção para as mulheres é a questão 

da visita, como acabamos de mostrar. Note que 47% das mulheres não recebem 

visita e no caso de Ribeirão Preto, cidade próxima a Franca (80 km), por exemplo, 

este índice chega a 75%. Um dos motivos desta ausência de visita é a revista íntima 

ou também conhecida como revista vexatória.  

Neste caso, todos visitantes têm que passar pela revista, independente 

da idade, se tornando um dos momentos mais difíceis para os familiares que 

desejam visitar as encarceradas, e em muitas das vezes impede o contato com 

alguns familiares, que por vergonha não aceitam passar por este tipo de 

“humilhação”, conforme CEJIL (2007, p.43): 

 

A revista realizada nas pessoas para controle de segurança é considerada 
por familiares e amigos extremamente humilhante uma vez que em muitas 
unidades se exige que as roupas sejam totalmente retiradas, os órgãos 
genitais manipulados e até revistados, há obrigação de realizar vários 
agachamentos, independentemente da idade avançada do(a) visitante.  

 

Faltam outras coisas, como oportunidades de estudo e trabalho dentro 

do cárcere, para a mulher aproveitar este tempo disponível para um repensar na 

vida, terminar ou aprimorar seus estudos, trabalhar, tendo a oportunidade de se 

encontrar e reescrever a sua história sozinha ou acompanhada de sua família, mas 

sempre com dignidade para cuidar de seus filhos e de si mesma.  

Gonçalves (2015) alerta para outros problemas que a prisão traz ao 

indivíduo encarcerado além da perda da liberdade, decorrente da ruptura com o 
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mundo externo perdendo-se a noção de como é a vida lá fora dos muros e sendo 

subjulgado a viver em um mundo com novas regras e nova hierarquia: 

 

As limitações impostas ao encarcerado, simbolizadas pelos muros, 
assinalam as primeiras mutilações do eu. Nas instituições totais, a 
participação dificulta a sequência de papéis por conta da duração da pena: 
no cumprimento da pena privativa de liberdade, a pena dura o tempo todo e 
não há participação do encarcerado na vida social externa. Caso haja 
proibição na recepção de visitas, o que significa total ruptura com o mundo 
externo, pode ocorrer sentimento de perda e deslocamento do encarcerado. 
Nos processos de admissão, em que os encarcerados procuram dar ao 
novato uma clara noção de sua situação, o indivíduo é obrigado a se 
rebaixar perante os veteranos, o que também serve para caracterizar a 
ruptura com a vida anterior. Normalmente esses ritos são marcados pela 
nudez do novato, significando perda de propriedade, ou seja, mais um modo 
de demonstrar ruptura com o mundo externo (GOFFMAN, 2001). 
A ruptura com o mundo externo também se verifica a partir da privação da 
aparência usual do encarcerado e dos aparatos que fazem parte de sua 
imagem, o que gera a sua desfiguração. Outros aspectos da ruptura são a 
perda do sentimento de segurança pessoal, vivenciada já nos primeiros 
ritos, e a adoção de posturas (e verbalização) consideradas aviltantes e 
humilhantes no mundo externo, constituem fundamento para angústia e 
desfiguramento. A prisão faz com que os indivíduos tenham contato mútuo 
e exposição entre si, exemplificados pelo apelidamento, pela obrigação de 
confissão em grupo, pela vivência de situações que, de um modo geral, 
expõem o indivíduo a um território estranho. Existem outras formas de 
mortificação menos direta do eu ocorridas na prisão, em que há uma 
perturbação na relação usual entre o ator individual e seus atos. Uma 
dessas formas é a perda da decisão pessoal, que significa renúncia à 
vontade e à autonomia do encarcerado. Exemplo disso é a codificação do 
que é falado, a falta de possibilidade de se manter em distância protetora do 
que lhe causa risco, dentre outras. Outra forma de mortificação na prisão é 
a organização aos ataques do eu de forma justificada, como por exemplo, 
responsabilidade com a vida, higiene, segurança. (GONÇALVES, 2015, p. 
8). 

 

Portanto, frente às influências e repercussões sobre o desenvolvimento 

dos encarcerados durante o tempo de prisão, torna-se urgente uma atenção para a 

situação vivida pela mulher no cárcere e as consequências que isso traz a ela e a 

seu futuro. Outro exemplo mostra a questão da violência e dos estupros sofridos, 

conforme relatado em CEJIL (2007, p. 42): 

 

Sabe-se que muitas mulheres presas no Brasil encontram-se sob a tutela 
direta de funcionários homens que têm acesso irrestrito ao interior de suas 
celas: essa prática é, infelizmente, muito comum nas cadeias públicas do 
Brasil. A cadeia de Mesquita, no Estado do Rio de Janeiro, não conta com 
nenhuma carcereira do sexo feminino. [...] A cadeia pública de Amambaí, no 
estado do Mato Grosso, é mista e as mulheres ocupam uma das celas. Há 
notícia de que um dos funcionários entrou na cela para ter relações sexuais 
com uma das detentas, na presença das outras dez companheiras de cela. 
Na Penitenciária Feminina de Recife, os carcereiros masculinos andam 
armados dentro do presídio. 
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Verifica-se, neste universo, além da absoluta falta de privacidade impelida a 
essas mulheres, que elas sofrem constante violência sexual e engravidam 
enquanto encontram-se privadas de liberdade nesse tipo misto de 
instituição fechada e sob a tutela de funcionários homens. Os funcionários, 
quando não são os responsáveis diretos e exclusivos dos abusos sexuais, 
compactuam com eles, possibilitando que aconteçam por meio da 
delegação de privilégios como a posse das chaves que abrem pátios e 
celas femininas33.  

 

Às vezes esta questão sexual acaba virando moeda de troca das 

encarceradas com os funcionários do presídio, mesmo isso sendo falta grave de um 

agente público, e que em ambos os casos só seria levado à frente com a denúncia 

das encarceradas, o que não fazem por medo e por continuarem sob a tutela destes 

mesmos agentes, como os relatados a seguir: 

 

As mulheres que sofrem violência sexual ou trocam relações sexuais por 
benefícios ou privilégios não denunciam os agressores por medo, uma vez 
que vão seguir sob a tutela de seus algozes, ou, ainda por não entenderem 
que o sexo utilizado como moeda de troca é uma violação grave cometida 
por um agente público que usa o poder intrínseco à sua posição para coagi-
las em uma relação de poder extremamente desfavorável a elas. Ainda que 
os casos não sejam denunciados, a Pastoral Carcerária e membros de 
outras entidades de defesa dos direitos humanos recebem notícias de 
presas sobre colegas que engravidaram de funcionários. Em alguns casos, 
os próprios funcionários contam sobre outros que teriam coagido detentas a 
manter relações sexuais. A legislação interna prevê que, em caso de 
estupro ou atentado violento ao pudor, somente a própria vítima pode iniciar 
a apresentação de denúncia. (CEJIL, 2007, p.42). 

 

Baseado nestes fatos, acreditamos que é preciso informar mais os 

encarcerados, e amenizar todo este sofrimento e degradação, principalmente da 

mulher encarcerada, restaurando sua dignidade e permitindo que esta mulher possa 

voltar melhor para junto de sua família, buscando dar a ela uma nova oportunidade 

de vida. A seguir discorremos sobre os procedimentos metodológicos aplicados 

neste trabalho. 
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4.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo tratamos dos procedimentos metodológicos que 

embasaram a pesquisa, que são essenciais à construção de todo trabalho científico. 

Minayo (2010, p.16) afirma: “Entendemos por metodologia o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, a 

metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está sempre referida a 

elas”. 

Buscando esclarecer, Minayo (2010) mostra também que uma 

pesquisa envolve três fases: 

 a) fase exploratória, na qual se amadurece a escolha do objeto de 

estudo e se delimita o problema de investigação; 

 b) fase de coleta de dados, em que se recolhem informações que 

respondam ao problema;  

c) fase de análise de dados, na qual se faz o tratamento, por 

inferências e interpretações dos dados coletados. 

Os procedimentos metodológicos objetivam mostrar o caminho mais 

econômico e seguro ao pesquisador, entre a teoria pesquisada e a vivência 

adquirida durante a pesquisa, sendo que a metodologia inicia-se no método da 

pesquisa como nos alerta Marconi e Lakatos (2003, p.82). 

 

[...] o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos 
válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do cientista. 

 

As autoras definem pesquisa: “é um procedimento formal, com método 

de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.” 

(MARCONI e LAKATOS, 2003, p.154). 

  Desta forma, decidimos o tipo de pesquisa e a melhor forma de atingir 

os objetivos propostos. 
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4.1. TIPO DE PESQUISA 

 

 Tendo em vista os objetivos propostos deste estudo foi desenvolvida 

uma pesquisa exploratória. Segundo Gil (2008, p.24), a pesquisa exploratória tem 

como objetivo oportunizar a compreensão mais ampliada do objeto investigado e 

uma maior aproximação do pesquisador com o fenômeno que pretende conhecer e 

com o contexto no qual o mesmo está inserido. Embora seu planejamento seja 

bastante flexível, esse tipo de pesquisa, na maioria das vezes, envolve: 

levantamento bibliográfico e documental, questionário e/ou entrevistas com pessoas 

que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão do problema em estudo. 

 Considerando as recomendações do autor, o estudo bibliográfico 

ofereceu subsídios a todo desenvolvimento da pesquisa; as entrevistas 

possibilitaram conhecer aspectos relevantes da vida das encarceradas, bem como 

de suas vivências no cárcere e também percepções e pensamentos dos 

responsáveis pelo presídio feminino de Franca. 

   Por fim, a análise de exemplos encontrados em contextos similares muito 

contribuiu para a compreensão do problema que estudamos. 

 

 

4.2. O LOCUS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em Franca, e julgamos oportuno mostrar 

alguns dados referentes à cidade que consideramos importantes. Franca fica no 

nordeste do Estado de São Paulo e segundo dados do IBGE (2010), possui cerca de 

318.640 mil habitantes e uma área territorial de 605.679 Km².  

Conforme dados da Prefeitura de Franca (2014), a emancipação 

política de Franca ocorreu em 28/11/1824, portanto por ocasião da realização da 

pesquisa, 2015, Franca tinha 191 anos. As primeiras vocações de trabalho 

ocorreram no setor agrícola e agropecuário.  Da lida com o gado, segundo 

historiadores surgiram à vocação para o trabalho com o calçado masculino, cintos, 

entre outros. Também foi e ainda é destaque na extração de diamantes e pedras 

preciosas.  
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Franca sempre teve forte vocação comercial, pois era rota de tropeiros 

que por aqui passavam e se instalavam para descansar antes de seguirem para 

Goiás e outras regiões, e naquela época ficou conhecida com a “Estrada do Sal”, ou 

o “Sal da Franca”.  

Na atualidade está se tornando forte polo de modas, tendo como maior 

destaque o setor de lingerie, recebendo destaque em todo Estado de São Paulo. 

Franca também possui destaque nacional e até internacional como a “capital 

nacional do calçado” e a “capital nacional do basquete”.  

 

Figura 2 – Localização da cidade de Franca no mapa do Estado de São Paulo 

 

Fonte: Mapas da Uol Disponível em: < http://imguol.com/2012/07/26/mapa-brasil-
sudeste-sao-paulo-franca-1343318556945_300x300.gif>. Acesso em 10 de janeiro 
de 2016. 
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 A região administrativa de Franca é composta por 23 cidades sendo 

Franca a sede da região, tendo como diretor o Sr. Moacir Lima de Almeida. 

Segundo a SEADE (2010), são coparticipantes as cidades de Aramina, 

Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, 

Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, 

Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales de Oliveira, São Joaquim da 

Barra e São José da Bela Vista. Juntas possuem 705.707 mil habitantes, um PIB de 

12.973,01 milhões de reais e um PIB per capita de R$ 18.383,00. 

 
Figura 3 – Mapa da região administrativa de Franca 

 

Fonte: Fundação SEADE (2010), Informações dos Municípios Paulistas 
 

A pesquisa foi realizada no Presídio Feminino de Franca de setembro a 

outubro de 2015. O presídio está localizado na Rua Doutor Bráulio Andrade 

Junqueira, 3441 – Jardim Integração, conforme mostra a ilustração a seguir. 
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Figura 4 – O Presídio Feminino de Franca - o lócus da pesquisa 

 

Fonte: Google Maps - Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-
20.5203629,-47.4103706,394m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR>. Acesso em 10 de janeiro 
de 2016. 
 

Em Franca não havia presídio feminino, então os homens do presídio 

masculino foram transferidos para outras penitenciárias dando lugar ao presídio 

feminino. Portanto, a partir de setembro de 2009 foram retirados os últimos homens 

e o presídio foi transformado exclusivamente em presídio feminino, e ficou a espera 

da transferência das encarceradas da cadeia feminina de Batatais.  

A transferência foi feita em forma de comboio, com forte esquema de 

segurança e sob a escolta da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), segundo o 

Jornal Diário da Franca (2010) em sua coluna policial. 

 

As 135 presas que estavam recolhidas na cadeia feminina de Batatais 
foram transferidas na manhã de ontem para o Jardim Guanabara, em 
Franca. O antigo prédio da cadeia passou a abrigar as detentas. O comboio 
com as mulheres deixou a cidade de Batatais por volta das 10h. Com um 
forte esquema de segurança que contou com a participação de policiais 
civis de DIG (Delegacia de Investigações Gerais), chegou em Franca sem 
problemas e as detentas foram levadas diretamente para o Jardim 
Guanabara. 

 

O Jornal comentou que não foi feita nenhuma grande adaptação na 

estrutura do prédio para receber as mulheres, somente houve a separação de um 
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dos pavilhões para que o outro pudesse ser futuramente reformado, e foi feita a 

troca das encarceradas. A cadeia onde estavam as mulheres não oferecia as 

condições e a segurança necessária para o seu bom funcionamento, conforme 

noticiou o mesmo Jornal: “A cadeia de Batatais já não apresentava mais condições 

de abrigar as presas. Com capacidade para 30 detentas, o local estava abrigando 

135”. 

O Jornal ainda menciona o desejo do delegado em trazer melhores 

condições de atendimento e transferência das encarceradas já sentenciadas: 

 

[...] afirmou que já está trabalhando para que a cadeia tenha um médico, um 
dentista e uma enfermeira que estarão à disposição da unidade prisional, 
evitando deslocamento das presas para atendimento médico nos prontos 
socorros da cidade. Em breve 12 detentas com condenação já expedida 
pela Justiça serão transferidas para outras unidades. 

 

Os presídios normalmente são divididos em dois grupos em termos de 

hierarquia de autoridade, conforme nos relata Gonçalves (2015): 

 

O primeiro diz respeito à separação de equipes: equipe baixa, formada 
pelos guardas, que têm contato direto com os presos e equipe elevada, que 
comanda e dita as regras. A equipe baixa, por ter composição de longo 
prazo, transmite a tradição e os costumes do cárcere, além de ser 
responsável pela aplicação direta da disciplina. A equipe elevada, sendo 
responsável por elaborar as regras, tem pouco contato com os presos, 
podendo demonstrar benevolência. (GONÇALVES, 2015, p. 7) 

 

Esta é também a realidade no Presídio Feminino de Franca. Há um juiz 

corregedor a quem o diretor (delegado) do presídio responde hierarquicamente 

caracterizando o primeiro grupo, e no dia a dia do tem a secretária e o carcereiro 

junto com sua equipe que formam o segundo grupo, sendo este segundo grupo que 

mantém o contato direto com as encarceradas.  

O presídio supracitado tem capacidade para abrigar 130 mulheres, 

sendo que na época da realização da pesquisa havia 86 encarceradas, como nos 

relata a Secretária: “Hoje nós temos 86 presas, temos nove condenadas, sendo uma 

no regime semi-aberto e oito no regime fechado, dessas, já temos sete que já tem 

vaga definida para sair esta semana”. 
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4.3. PARTICIPANTES 

 

Na época da pesquisa havia no Presídio Feminino de Franca 86 mulheres 

encarceradas. Dentre elas foram escolhidas aleatoriamente 8 mulheres dentre as 

que participavam da política de Remição da Pena. Também participaram o diretor do 

presídio, que é uma autoridade jurídica da cidade de Franca, envolvido no cenário 

pesquisado, e dois funcionários do presídio, a secretária que dentre outras 

atividades, é responsável pelas anotações sobre o trabalho das encarceradas e um 

dos carcereiros que tem atuação direta com as mulheres encarceradas. 

 Minayo (2002) fala na importância da escolha dos participantes, pois 

estes devem representar a totalidade da população nas suas múltiplas dimensões, 

visando ampliar o aprofundamento e abrangência da compreensão do problema em 

estudo.  

 

 

4.4. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada que 

apoiando-nos em Gil (2008, p.24) julgamos ser a técnica mais apropriada para 

responder aos objetivos propostos, advindos do objeto de investigação. 

Antes do início de cada entrevista, o participante foi esclarecido quanto 

aos objetivos da pesquisa e sobre o teor do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido que todos assinaram (ANEXO B). 

As entrevistas foram realizadas de forma individual, com apoio de 

roteiros de questões especificamente elaborados para esta pesquisa a saber: um 

roteiro para as mulheres encarceradas (APÊNDICE A) que contaram parte de suas 

vidas através de cinco itens cronologicamente organizados em: dados pessoais, 

período antes da prisão, durante o aprisionamento, participação na aplicação da 

Remição da Pena, e planos após o cumprimento da pena, deixando um espaço 

no final para acrescentar mais algum comentário que julgassem oportunos. Um 

segundo roteiro para a autoridade jurídica (APÊNDICE B) e outro para a secretária 

(APÊNDICE C) e outro ainda para o carcereiro (APÊNDICE D). 

As entrevistas foram realizadas durante de agosto, setembro e outubro 

de 2015, com duração média de 30 minutos cada. 
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 As falas foram gravadas com o consentimento de todos os 

participantes e posteriormente foram transcritas para papel e analisadas. 

 

 

4.5. PRÉ-TESTE 

 

 Foi realizado um pré-teste com duas encarceradas que não 

participaram da pesquisa, a fim de avaliar a adequação das questões propostas para 

a entrevista, assim como sugere Marconi e Lakatos (2003, p. 164): 

 

Elaborados os instrumentos de pesquisa, o procedimento mais utilizado 
para averiguar a sua validade é o teste-preliminar ou pré-teste. Consiste em 
testar os instrumentos da pesquisa sobre uma pequena parte da população 
do "universo" ou da amostra, antes de ser aplicado definitivamente, a fim de 
evitar que a pesquisa chegue a um resultado falso. Seu objetivo, portanto, é 
verificar até que ponto esses instrumentos têm, realmente, condições de 
garantir resultados isentos de erros. 

 

Houve um cuidado especial para que as questões fossem de fácil 

entendimento e ambas encarceradas consideram-nas adequadas, tendo apenas 

sugerido o acréscimo de um item sobre as possibilidades de remição da pena 

também através da educação formal. 

 

 

4.6. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Minayo (2010, p.16) defende a importância do pesquisador e sua 

interferência junto ao objeto pesquisado ao afirmar que: “[...] a metodologia inclui as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador”. 

(grifo nosso). 

A avaliação dos dados se deu através de Análise de Conteúdo, 

seguindo o modelo de análise qualitativa, conforme proposto por Minayo (2010, 

p.337) que sugere: inicialmente deverão ser feitas leituras atentas e repetidas das 

gravações dos conteúdos das entrevistas, sem buscar qualquer interpretação. Em 

seguida faz-se uma análise aprofundada destes conteúdos, transcrevendo os 

fragmentos mais representativos das falas, buscando “compreender, o que implica a 
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possibilidade de interpretar, de estabelecer relações e extrair conclusões em todas 

as direções. Mas compreender acaba sempre sendo compreender-se”. 

Para esta análise, consideramos também a abordagem de Chizzotti 

(2000, p. 84) para quem: 

 

 Os dados não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, captados em um 
instante de observação. Eles se dão em um contexto fluente de relações: 
são “fenômenos” que não se restringem às percepções sensíveis e 
aparentes, mais se manifestam em uma complexidade de oposições, de 
revelações e de ocultamentos. É preciso ultrapassar sua aparência imediata 
para descobrir sua essência. 

 

 

4.7. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Considerando nosso anseio inicial em realizar uma investigação no 

Presídio Feminino de Franca, o primeiro passo foi solicitar autorização do diretor do 

presídio para realização da pesquisa (ANEXO A). 

Posteriormente o Projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (COMEP– Plataforma Brasil), do Centro Universitário de Franca – Uni-

FACEF, a fim de ser avaliado do ponto de vista ético, por tratar-se de pesquisa com 

seres humanos, em concordância com a resolução CNS nº 466/2012. Foi aprovado 

conforme mostra o ANEXO C.  

Mediante a aprovação do Projeto, demos início aos procedimentos 

para a realização das entrevistas.  

No capítulo a seguir, apresentamos a análise e discussão dos dados, 

buscando a articulação entre o embasamento teórico e os dados coletados. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

As mulheres encarceradas e os representantes do presídio que 

participaram da pesquisa expressaram através das entrevistas pensamentos, 

sentimentos, ocorrências e experiências vividas, cada um mostrando sua 

individualidade, o que não nos impediu de apreender o todo enquanto coletivo. 

A fim de preservar a identificação e assegurar a privacidade dos 

entrevistados, seus nomes foram substituídos. Desta forma cada encarcerada foi 

nomeada por Mulher, seguindo-se uma letra do alfabeto. Os demais participantes 

foram identificados por seus cargos. 

A análise e discussão dos dados são apresentadas em dois itens. No 

primeiro Item 5.1, buscamos uma primeira aproximação aos entrevistados e no item 

5.2 focando os desdobramentos significativos da análise e tomando como base os 

objetivos da pesquisa, apresentamos a avaliação e discussão dos dados por meio 

das categorias de análise.  

 

 

5.1. QUEM SÃO OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A seguir, apresentamos as encarceradas participantes da pesquisa e 

os representantes do Presídio Feminino de Franca. 

 

 

5.1.1. As encarceradas 

 

A fim de possibilitar uma primeira aproximação às encarceradas, cada 

uma é apresentada individualmente, mostrando aspectos de suas vidas na infância, 

na adolescência, bem como seu ingresso e permanência no presídio. 

Segundo Papalia et al (2006, p. 49): 

 

Cada pessoa desenvolve-se dentro de um conjunto específico de 
circunstâncias ou condições definidas por tempo e lugar. Os seres humanos 
influenciam seu contexto histórico e social e são influenciados por eles. Eles 
não apenas respondem a seus ambientes físicos e sociais, mas também 
interagem com eles e os mudam. 
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Conforme a autora, por outro lado, o desenvolvimento é vitalício, ocorre 

desde o nosso nascimento até o fim da vida: 

 

Cada período do tempo de vida é influenciado pelo que aconteceu antes e 
irá afetar o que está por vir. Cada período tem suas próprias características 
e um valor sem igual; nenhum é mais ou menos importante do que qualquer 
outro (PAPALIA et al, 2006, p. 48). 

 

 

Mulher A 

Idade: 28 anos 

Estado marital: casada 

Filhos: 3 filhos 

Escolaridade: 6ª série completa 

Trabalho / profissão: manicure 

Na cadeia ela era “faxina” (cuida dos corredores das celas e é 

responsável pela entrega das “marmitex”, cartas, etc às 

encarceradas). Também era manicure. 

 

Esta mulher teve uma infância tranquila, pois morava com seus pais e 

com os irmãos. “Depois foi chegando um tempo que a gente já não tava dado certo, 

pois meu pai bebia demais”. 

Quando ela tinha uns 10 ou 11 anos começou a fumar maconha, 

cheirava e bebia. Com 13 anos ainda adolescente “arrumou barriga” do atual marido 

e passou a morar com ele. 

Depois de adulta ela sempre trabalhou, mas usava droga e foi 

encarcerada a primeira vez por tráfico. Reincidente, foi encarcerada pela segunda 

vez há 10 meses, como traficante. Segundo sua fala foi detida só por ser mulher de 

marido que também estava encarcerado. 

Embora a mulher A tenha dito que desta vez não tinha culpa, foi 

considerada traficante e ainda não tinha sido julgada. Contou que seu marido estava 

encarcerado há três anos, também por tráfico. Disse ainda que daqui a três anos ele 

sai pra rua. Ele foi sentenciado por 10 anos. 
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Na época da realização da pesquisa a mulher A tinha 3 filhos que 

estavam com a avó, mãe do seu marido. 

 

 

Mulher B 

Idade: 29 anos 

Estado marital: casada 

Filhos: 1 filho 

Escolaridade: 1º colegial completo 

Trabalho / profissão: (começou a trabalhar aos 12 anos) como 

coladeira de peças, sapateira, manicure há 14 anos. Na cadeia ela 

era manicure. 

 

A infância da mulher B foi muito sofrida, pois seu pai bebia muito e a 

família passava dificuldade. Por isso começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos e 

“foi assim minha vida, sempre trabalhando”. 

Quando adolescente teve uma vida normal. Por volta de 16 anos 

começou a beber, “por causa dos problemas de casa”. Seu pai bebia, mas “ mesmo 

assim nunca deixava de trabalhar”. 

Esta mulher foi encarcerada pelo código “155” (furto). Quando 

entrevistada estava encarcerada, pela primeira vez há 7 meses, e foi sentenciada, 

em 7 anos, 1 mês e 10 dias. 

 

 

Mulher C 

Idade: 23 anos 

Estado marital: solteira 

Filhos: 3 filhos 

Escolaridade: 6ª série completa 

Trabalho / profissão: costura sapatos em casa 

Na cadeia fazia tapetes. 
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A mulher C disse que sua mãe teve um relacionamento com um 

homem durante longo tempo, mas não foi um relacionamento estável. Sua mãe 

começou a namorar esse homem aos 13 anos, logo engravidou e “já não deu certo”. 

Os dois viviam brigando, “brigando e voltando” e cada volta era uma 

gravidez. Assim, no total ela teve 5 filhos. O pai não assumiu os filhos em nenhum 

sentido. 

A mulher C disse que na realidade foi criada sem pai e a mãe 

trabalhava e colocou-a para estudar no Colégio Bom Samaritano. Queria que os 

filhos estudassem. 

Tal como a mãe, a mulher C trabalhava, pois tomava conta da casa 

desde os 7 anos e era “sempre a mesma rotina diária”. 

Aos 14 anos começou a namorar e engravidou, então amigou com o 

pai da criança e “não deu certo”, mas ficou com ele até os 19 anos, tendo seu 

segundo filho. Ela contou que foram cerca de 05 anos “de vida até boa”. Depois seu 

companheiro arrumou outra mulher, começou a bater nela e o relacionamento 

acabou. 

Ela voltou a morar com a mãe, mas não aceitando a interferência dela 

na educação de seus 2 filhos, começou a namorar outro rapaz e ficou grávida pela 

terceira vez. Logo o rapaz foi encarcerado e continuava encarcerado quando a 

mulher C foi entrevistada. Durante a gravidez, teve dificuldade em arrumar serviço. 

Então optou por costurar sapato em casa e “pegou firme” até ganhar o nenê. 

Quando o nenê tinha 8 dias ela foi encarcerada. Ela contou: “vim para 

aqui, por causa de um rapaz que parou na porta da minha casa, meu ex-namorado, 

com droga na moto”. A polícia abordou-os levando os dois presos. 

As crianças ficaram com sua mãe, que por sua vez ficou muito 

sobrecarregada, tanto em temos de trabalho como quanto à sua situação financeira. 

No período da realização das entrevistas moravam com ela, seu irmão e as irmãs e 

ninguém trabalhava. 

A mulher C, então, sugeriu que seus filhos fossem morar com a avó, 

mãe do ex-namorado, que segundo ela tinha situação financeira mais favorável. 

Desta forma, as duas crianças maiores foram entregues à mãe do ex-namorado e a 

“nenê” permaneceu com sua mãe. 
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Mulher D 

Idade: 23 anos 

Estado marital: solteira 

Filhos: 1 filho (7 anos) 

Escolaridade: parou na 7ª série “mas quando eu voltar, vou estudar 

à noite” 

Trabalho / profissão: coladeira de peça registrada, desde os 16 anos 

Na cadeia fazia crochê. 

 

 A infância desta mulher, segundo relatou, foi difícil, pois seu pai bebia e 

agredia sua mãe. Quando ela e os irmãos cresceram ele deixou de agredir a 

esposa, mas continuava alcoólatra. 

 Na adolescência teve uma vida boa. Trabalhava, engravidou e casou 

com o pai de seu filho, mas logo divorciou. Então trabalhava, ajudava sua mãe na 

igreja. Era evangélica e tinha um grupo de dança na igreja. Depois ela contou que 

desviou-se do caminho de Deus. 

Na idade adulta sua vida ficou mais complicada. Deixou a casa dos 

pais levando seu filho, porque não conversava com o pai – “eu e ele não dá certo”, 

porque ela não aceitava o fato de ele beber demais. Começou a trabalhar para 

cuidar do filho e arrumou namorado. 

A mulher D contou a causa de seu aprisionamento: “eu comecei a 

namora, e ai eu e esse namorado brigo, ai eu fui guardá uma droga, ai eu guardei 

essa droga e o policial me pego, primeira vez que eu ia guardá a droga, ai eles me 

pego, ai os policiais mesmo falô que eu não sou conhecida no meio policiais, tanto 

que o meu namorado também tá preso, porque eles fala que a droga é dele.[...] Ai 

eu assumi tudo, falei que era tudo minha, que eu ia guardá e que ele não tinha nada 

a vê [...] Mas o promotor pediu a absolvição dele, mas vamos vê né, tá na mão de 

Deus, Deus sabe o que faz” 

 

 

Mulher E 

Idade: 43 anos 

Estado marital: separada 

Filhos: 7 filhos (sendo 5 do primeiro casamento e 2 do segundo) 
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Escolaridade: 5ª série completa 

Trabalho / profissão: faxineira 

Na cadeia faz crochê, tapetes e o jantar das “meninas”. 

  

 Esta mulher contou que tem mãe mas pai não. Quando criança ficava 

num “orfanato” e depois de algum tempo foi morar com uma tia. 

Quando estava com 12 anos começou a trabalhar numa fábrica. Por 

isso julga que não teve infância e sempre trabalhou demais. 

Casou-se a primeira vez aos 14 anos, teve 5 filhos e depois separou 

porque “não deu certo”. Casou-se novamente, teve mais 2 filhos e a união também 

“não deu certo”. Separou-se novamente e está sozinha há 14 anos. 

A mulher E comentou que sempre teve bom relacionamento com os 

filhos, cuidando deles e dedicando-se aos serviços de casa. Além disso trabalha 

como faxineira. Tem uma filha casada, um filho “com um probleminha” e os outros 

ficam em casa. 

Foi encarcerada porque seu filho guardava droga em sua casa e numa 

batida encontraram e ela foi encarcerada. Na época da realização da pesquisa 

estava encarcerada há 3 meses e não sabia quanto tempo ia ficar, pois ainda não 

havia sido julgada. 

 

 

Mulher F 

Idade: 39 anos 

Estado marital: foi amasiada 

Filhos: 4 filhos (de 11, 14, 17 e 19 anos) 

Escolaridade: 8ª série completa 

Trabalho / profissão: auxiliar de cozinha 

Na cadeia fazia crochê, tapetes e o jantar das “meninas”. 

 

A mulher F relatou: “quando criança morei com meus pais, sou filha 

única, era tranquilo, meus pais se relacionavam bem”. 

Na adolescência envolveu-se com “outras amizades”, o que conforme 

relatou, acabou levando-a a prisão. Usou drogas, saiu da casa dos pais, amasiou e 

teve seus 4 filhos. 
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Mulher G 

Idade: 46 anos 

Estado marital: separada 

Filhos: 3 filhos (12, 17 e 20 anos) 

Escolaridade: 4ª série completa 

Trabalho / profissão: cuidadora de idosos 

Na cadeia fazia tapetes. 

  

 Esta mulher disse que não teve uma vida muito boa quando criança, 

mas preferiu nada comentar sobre esta etapa de sua vida. 

 Contou que se casou quando era adolescente, constituindo sua família 

e era separada. Seus pais já faleceram e para ela agora família é ela e seus 3 filhos. 

 A mulher G contou: “fui presa por tráfico, mais só que ai eu vim com a 

minha família completa, vim com meus filhos, minha nora, meu genro, a gente nós 

somos em dez, só ficou lá fora meu filho de doze anos. [...] Eu tava na minha casa 

fazendo um churrasquinho, eu quis ficar com a minha família, mais infelizmente a 

gente foi abordado. O meu menor saiu esses dias da fundação” 

 

 

Mulher H 

Idade: 49 anos 

Estado marital: amasiada há 30 anos (relacionamento estável) 

Filhos: 6 filhos e 7 netos 

Escolaridade: 2ª série completa (na época que era primário) 

Trabalho / profissão: do lar 

Na cadeia fazia crochê para passar o tempo – “está aprendendo” 

 

 Esta mulher falou sobre sua infância pobre e sofrida, tendo perdido a 

mãe aos 9 anos, indo logo em seguida trabalhar no “pau de arara” (termo usado 

para designar trabalho rural). Seu pai logo arrumou “outra mulher”, madrasta, que 

segundo ela, “era má” com os 5 irmãos. Por isso “cada um samiou por um lado”. Ela 

aos 13 anos começou a trabalhar de doméstica e morava no serviço. Depois 
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trabalhou em uma fábrica de calçados, período em que engravidou passando a 

trabalhar com um casal que “costurava manual”. O casal arrumou dois cômodos nos 

quais passou a morar. Ela contou: “Eu tava grávida, nesse meio tempo eu conheci 

um filho deles e eu vivo com ele até hoje, faz 30 anos. Com ele eu tenho 5 filhos e 

ele ainda tá cuidando dos nossos filhos. A primeira filha não é dele”. 

Contou que foi encarcerada na tentativa de levar droga ao filho usuário 

que estava encarcerado. Disse ainda que ela mesma nunca tinha se envolvido com 

drogas. 

Concluímos, através da apresentação das encarceradas que o grupo 

de participantes da pesquisa, composto aleatoriamente, foi formado por 8 mulheres 

que tinham entre 23 e 49 anos, sendo que todas tinham filhos, apenas duas 

declararam ser casadas, sendo que seus parceiros também estavam encarcerados 

durante a coleta de dados da pesquisa. 

Quanto à formação educacional, o grupo pode ser considerado “um 

pouco acima da média”. Estudos de Anjos et al (apud ELEUTÉRIO, 2012), situam a 

escolaridade no Brasil calculada em anos de estudo, apontando 5,5 anos como uma 

escolaridade média. Esta pesquisa mostrou que a grande maioria das participantes 

tinha em média 6 anos completos de estudo (uma, 8 anos completos e uma 9 anos 

completos). Parece que o nível educacional destas mulheres, não foi capaz de 

contribuir para que pudessem conduzir suas vidas de forma mais positiva. Os dados 

mostram ainda, que de uma forma ou de outra, todas as participantes da pesquisa 

tinham ou tiveram algum envolvimento com drogas, razão que as levaram à prisão. 

 

  

5.1.2. Os representantes do presídio 

 

Como vimos, também participaram da pesquisa o diretor do presídio, a 

secretária e um dos carcereiros. 

 

 

• Diretor 

O delegado é o diretor do Presídio Feminino de Franca desde 2008 e 

está na polícia há 26 anos; ele também dirige a cadeia masculina de Batatais. É pós-

graduado pela universidade aberta do Brasil. Como diretor do presídio de Franca e 
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por ter a equipe que lida diariamente com as encarceradas, ele tem pouco contato 

com elas, o que é até uma estratégia, pois as mesmas sabem que quando precisam 

da presença dele ou se ele precisar adentrar ao presídio algo muito grave está 

acontecendo.  

 

 

• Secretária 

A secretária possui 2º grau completo, não quis fazer faculdade ainda. 

Estava ha 19 anos trabalhando no presídio.  

Ela cuida da documentação das encarceradas junto à SAP. Cuida 

também das questões pertinentes à Remição da Pena e dos atestados que 

comprovam o encarceramento. 

 

 

• Carcereiro 

O carcereiro possui 2º grau completo. Trabalhava no presídio há 35 

anos, tendo ingressado no cargo quando o presídio era exclusivamente para 

homens e continuou trabalhando depois que se transformou em presídio feminino. É 

o responsável por todos os carcereiros, que trabalham em forma de turnos. Todo 

contato físico com as encarceradas é feito por ele e sua equipe. Eles são 

responsáveis pela chegada das encarceradas, pelo período de permanência delas 

no presídio e atuam no momento de saída ou transferência para outra penitenciária. 

Toda comunicação externa é controlada por eles, inclusive saídas externas, seja por 

solicitação da justiça ou ida a médico, dentista ou outra necessidade. Toda 

correspondência da justiça e/ou mesmo particular chega para ele e após vistoria os 

carcereiros repassam para às encarceradas.  

 

 

5.2. AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

As categorias de análise segundo Minayo (2002, p.70), “[...] são 

empregadas para se estabelecer classificações. Nesse sentido trabalhar com elas 

significa agrupar elementos, ideias ou expressões, em torno de um conceito capaz 

de abranger tudo isso”. São momentos de sínteses do trabalho de reflexões e 
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compreensão dos aspectos de interesse da realidade estudada, bem como da 

essência do problema em estudo. 

Nesta pesquisa as categorias foram estabelecidas a partir dos eixos 

temáticos propostos no roteiro da entrevista das encarceradas, das falas dos demais 

participantes da pesquisa e considerando, ainda, os objetivos propostos. 

Desta forma, constituímos três categorias de análise: 

1. Encarceradas, influências no desenvolvimento humano e social; 

2. A Remição da Pena, uma política pública de atendimento ao 

encarcerado; 

3. Mudanças, expectativas e sonhos. 

 

 

5.2.1. Encarceradas, influências no desenvolvimento humano e social 

 

Nesta categoria buscamos conhecer fatos e lembranças das histórias 

vividas pelas encarceradas em seus lares de origem, em diferentes momentos da 

infância, depois da adolescência, da idade adulta e também das vivências no 

cárcere, ressaltando percepções e pensamentos sobre o contexto geral e sobre si 

mesma nestes períodos de suas vidas. 

Quando questionadas sobre a infância e adolescência, a maioria 

revelou que não teve uma infância tranquila, pois muitos pais bebiam ou eram 

alcoólatras. Pertenciam a famílias cujas configurações familiares eram bem 

diversificadas, com pais, em muitos casos, ausentes e que não assumiram os seus 

filhos. As participantes da pesquisa contaram que nos lares havia sinais de violência 

física e várias carências. Na adolescência, a maioria demonstrou ter conhecido e 

passado a usar drogas muito cedo, arrumaram namorados, em muitos casos 

envolvidos com drogas e também engravidando precocemente. 

Algumas falas são ilustrativas: as mulheres falaram de sofrimento na 

infância e enfatizaram (Mulher B e C) que assumiram trabalho em casa bem cedo, o 

que parece ter pesado negativamente em suas vidas. 

 

Era só sofrimento, quando eu era bem mais nova meu pai bebia muito, 
antigamente, passava dificuldade em casa, comecei a trabalhar muito nova. 
Com 12 anos eu comecei a trabalhar, e foi assim minha vida sempre 
trabalhando. [...] Só depois de uns 16 anos que eu comecei a beber, porque 
tinha problema em casa e achei que tinha que ter uma solução e eu 
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comecei a beber. [...] meu pai sempre teve problema com bebida quando 
era mais novo, mas mesmo assim não deixava de trabalhar. Mulher B 
 

Eu fui criada sem pai, só minha mãe que me criô, ai minha mãe me pôs pra 
estudar no Bom Samaritano, pois eu e meus quatro irmãos (eu tenho um 
irmão deficiente), como minha mãe não tinha marido, quem tomava conta 
da casa era eu, quando eu tinha sete anos aprendi a fazê comida, minha 
infância sempre foi muito pobre, então com ela tinha que trabalâ quem 
cuidava da casa era eu, todo dia era essa mesma rotina, e ai com quatorze 
anos eu comecei a namorar e arrumei meu primeiro filho, ai eu fui e amiguei 
com esse rapaz, ai não deu certo eu fui e larguei, ai foi assim, minha vida foi 
assim, sempre tortuosa, infância também eu não tive porque o pai nunca 
ajudou minha mãe, na verdade eu não tenho pai, é só a minha mãe mesmo, 
eles são separados, minha mãe começou a namora ele com treze anos, 
minha mãe arrumô o primeiro filho e já não deu certo, largou, ai mesmo 
assim vivia voltando, e toda vez que voltava era uma gravidez, ai no total a 
gente é em cinco, cinco irmãos, só que hoje a menorzinha tem dezesseis 
anos, é a mais nova. Mulher C 

 
No mesmo sentido a Mulher D relatou sua experiência: 

 
Quando eu era criança era mais difícil, meu pai bebia e agredia minha mãe 
né, mas quando nós os filhos dela cresceu ai ele não agrediu ela mais não, 
hoje ele bebe é alcoólatra. [...] minha vida era muito boa eu sempre 
trabalhei, é casei com o pai do meu filho, depois que eu tive ele eu divorciei, 
larguei, e a minha vida era trabalha e ajudá minha mãe. [...] eu ia na igreja, 
eu tinha um grupo na igreja de dança, sabe? A minha vida era muito boa 
quando eu era adolescente, eu frequentava a igreja, ajudava minha mãe, 
depois meio que eu desviei do caminho de Deus [...] agora é mais 
complicado, porque ai eu tive meu filho, comecei a trabalhá, ai eu fui 
embora de casa levei meu filho, depois eu voltei pra casa, porque eu e meu 
pai não conversava, porque eu e ele não dá certo, ele bebe demais, é coisa 
que eu não aceito, e ai minha vida é trabalhá, é trabalhá para cuidar do meu 
filho, foi quando eu arrumei esse namorado. Mulher D 

 

Como vimos à infância, adolescência e idade adulta de muitas 

mulheres se misturam. Isso aconteceu com a Mulher C, a única que contou ter 

sofrido violência física por parte do companheiro, que tendo arrumado outra, a 

espancava. Por essa razão, após um relacionamento de cerca de 7 anos, no qual 

teve 2 filhos, ela pediu a separação.  

Vilela e Gera (2000) buscaram compreender a violência física contra a 

mulher no lar, estudando um universo constituído de 3 mulheres de diferentes 

idades (26, 27 e 37 anos), escolhidas dentre as que procuravam os serviços do 

Departamento Jurídico da universidade de uma cidade do interior paulista, pedindo 

separação judicial, a partir de queixas sobre agressões físicas. A pesquisa 

possibilitou “perceber um movimento por parte das mulheres quando resolvem 

enfrentar a violência doméstica, entrando com o pedido de separação. Elas 

mostraram uma vontade de mudança, mas sozinhas não conseguiram romper com 
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os inúmeros limites que as envolvem e restringem seu agir” (VILELA e GERA, 2000, 

p. 50). Por isso continuavam com os maridos e desistiram de dar continuidade ao 

pedido de separação por causa dos filhos e pedidos de outras pessoas ou devido às 

suas convicções religiosas. 

Situação diversa viveu a Mulher C, que frente à violência física que 

sofria, pediu a separação. Contou que arrumou outro namorado, engravidou pela 

terceira vez e quando a criança nasceu e estava com 8 dias, ela foi encarcerada. 

Bee (1986) mostra que mães que tiveram poucas oportunidades de 

contatos com os filhos durante as primeiras semanas ou primeiros meses 

estabeleciam com eles uma relação diferente da que se estabelece entre mães e 

filhos que permanecem juntos desde o nascimento. Segundo a autora essas mães 

têm menos predisposição de aproximar dos mesmos, tomá-los no colo, sorrir para 

eles, etc. Mostra também que quando a aproximação entre mães e filhos faz parte 

do dia a dia de ambos, a aproximação entre eles é maior, e essas mães se mostram 

mais envolvidas com suas crianças ao longo do tempo, o que contribui sobremaneira 

para o desenvolvimento tanto cognitivo, como afetivo e social das mesmas. 

Buscando conhecer a vivência no dia a dia do cárcere, a mulheres 

disseram que no geral têm um bom relacionamento entre si, como podemos 

perceber nos relatos da Mulher A, Mulher D e Mulher G. 

 

O dia a dia aqui é tranquilo com as companheiras, nóis é uma pela outra ai, 
é união, onde tem muita gente sempre sai uma discussãozinha, mas logo 
nóis resolve, porque onde não tem nada para fazer é onde mais acontece 
discussão, nóis é tranquila no nosso dia a dia aqui. Mulher A. 

 
Normal, nunca tive briga nenhuma, combino com a maioria das meninas, 
tem umas que não conversa, mas eu combino com todas, as meninas que 
eu moro com elas é muito legal, é tudo amiga. Mulher D. 

 

Bem graças a Deus, todo mundo me chama de ‘Tia Cláudia’, sou respeitada 
graças a Deus, eu também sei dá o respeito, graças a Deus a gente se dá 
bem. Mulher G. 

 

Fazendo uma releitura das falas notamos que embora elas tenham se 

manifestado tão positivamente, deixaram transparecer nas entrelinhas que sempre 

há dificuldades de relacionamento devido à proximidade entre elas. Outra queixa diz 

respeito à ociosidade e o fato de não terem muito que fazer como relata a Mulher F.  
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Conseguem minimizar esta questão fazendo unhas, faxina e 

participando da Política Pública da Remição da Pena. Assim se manifestaram a 

Mulher A, Mulher E e Mulher G.  

A pesquisa mostrou uma questão relevante que diz respeito ao 

relacionamento das encarceradas com a família. Em alguns casos recebem visitas 

regularmente de parentes, em outros de marido e filhos, e há uma dificuldade 

apontada na pesquisa quanto à presença das mães, que normalmente levam as 

crianças para visita e que têm que passar pela revista íntima ou revista vexatória 

que se torna humilhante para os visitantes. Podemos confirmar isso no relato da 

Mulher F:  

 

Meu filho vem sexta-feira, porque não tá tendo aula esta semana, só que 
agora eu não vô ter visita, porque vai ter aula né, que é meu filho de 
quatorze aos, e minha mãe não vem, por causa da revista, minha mãe tem 
vergonha, porque minha mãe nunca passou por isso né, a primeira vez. 

 

Discutimos este problema na literatura no item 3.3-Mulheres e o 

Cárcere, no qual há o relato que todos os visitantes têm que passar pela revista 

íntima ou revista vexatória como também é conhecida, independente da idade, 

tornando-se o momento mais difícil para os familiares e muitas vezes impedindo o 

contato com as encarceradas, pois se torna vergonhoso e humilhante este 

momento. As considerações do CEJIL (2007, p.43) são impressionantes: 

 

A revista realizada nas pessoas para controle de segurança é considerada 
por familiares e amigos extremamente humilhante uma vez que em muitas 
unidades se exige que as roupas sejam totalmente retiradas, os órgãos 
genitais manipulados e até revistados, há obrigação de realizar vários 
agachamentos, independentemente da idade avançada do(a) visitante.  

 

Embora sejam casos raros, alguns presídios possuem detector de 

metais, não necessitando que os visitantes passem por este procedimento. 

 

 

5.2.2. A Remição da Pena, uma política pública de atendimento ao 

encarcerado. 
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Como vimos no terceiro capítulo, a Remição da Pena funciona através 

da permuta de dias trabalhados por dias de encarceramento, como relatado pelo 

CEJIL (2007, p. 52) e apresentado a seguir: 

 

O instituto da remição permite ao condenado que cumpre a pena em regime 
fechado ou semi-aberto, remir pelo trabalho, parte do tempo de execução 
da pena, à razão de um dia de pena por 3 de trabalho, com jornada mínima 
de seis horas e máxima de oito horas, com dever de encaminhamento 
mensal, pela autoridade administrativa, do registro das atividades 

 

Perguntamos inicialmente às encarceradas se conheciam a Política de 

Remição da Pena e se a utilizavam, e também qual seria a intenção delas ao utiliza-

la.  

Esta questão foi incluída na pesquisa na tentativa de descobrir em que 

medida a Remição da Pena favoreceria a diminuição de sua pena e a possibilidade 

de sua reintegração na sociedade. 

A seguir os fragmentos de algumas falas significativas: 

 

Eu já conhecia e participo com estes trabalhos de faxina, eu passei a 
conhecer desde a primeira vez que o meu marido foi preso e meu marido 
usa também onde ele está preso. [...] ah eu quero sair rápido daqui.     
Mulher A 

 
Eu fiquei conhecendo aqui,[...] me perguntaram se eu trabalhava com 
alguma coisa, ai eu falei que era manicure faz 14 anos, ai disseram para eu 
prepará as coisas e começar, ai eu pedi as coisas e comecei na outra 
semana, ai chegou meus materiais e já comecei graças a Deus[...] Mulher B 

 
Então, no começo eu não queria fazê, porque eu não sabia faze na 
verdade, [...] ai eu fui tentando, fazeno, fazeno, acabei aprendeno, foi onde 
eu aprendi faze. [...] bom, eles me explicaram assim, que de cada três mês, 
você ganha um mês e de cada três dia você ganha um [...] o meu interesse 
é por causa disso, não é minha profissão mexê com tapete.  Mulher C 

 
Não, mas sei que as meninas anotam e passa o que a gente fez.  Mulher D 

 
Eu nem conhecia, mas pra ficá aqui tranquila, sem fazê nada, eu preferi 
fazê o crochê. [...]  Eu não sei dos benefícios não. Mulher E 

 
Eu já conhecia da penitenciária de Ribeirão. [...] é pra ganhá os dias. [...] pra 
te falá a verdade, eu nem sei se a minha remição foi contada, porque eu 
fiquei oito anos e fui condenada a dezoito, e eu fiquei oito anos, mais ai eu 
‘apelei’ na cadeia e ganhei né, ganhei tudo, fiquei oito anos, sai em 
liberdade [...]. Mulher F 

 

Não, mas pelo que as meninas falam a cada três mês que você faz um 
trabalho, você ganha um mês de remissão, né? [...] Então, eu já tô ino pra 
seis meses então. [...] Aqui dentro mesmo, as meninas me ofereceu, a que 
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foi embora de ‘bonde’ a Bia, ai ela conversou comigo se eu queria tá fazeno 
tapete pra podê tá ganhando a remissão, ela que inclusive me deu meu 
primeiro tapete, e tô até hoje graças a Deus. [...] É com certeza, porque aqui 
não é fácil ficá sem tê ocupação não. [...] Ainda mais a gente que tem filho, 
tenho minha filha aqui dentro comigo e a minha nora, além desse rapaz que 
saiu terça-feira passada, saiu da fundação e o de doze, então a gente fica 
com a cabeça sem sabê como que tá lá fora, né.  Mulher G 

 

Não participo, mas faço crochê.  Mulher H 

 

Poucas mulheres conheciam realmente o benefício e algumas 

passaram a conhecer na chegada ao presídio, em sua maioria parece utilizar a 

Política da Remição da Pena primordialmente com o desejo de sair mais cedo.  

Aparentemente as mulheres não buscam um sentido maior na Remição 

da Pena que seria a profissionalização para o retorno a sociedade, pois algumas 

fazem o serviço de crochê para passar o tempo como a Mulher E: “mas pra ficá aqui 

tranquila, sem fazê nada, eu preferi fazê o crochê.”, ou então por não ser esta a sua 

profissão como relata a Mulher C: “não é minha profissão mexê com tapete”. 

A pesquisa mostrou também que parece não ser claro para algumas 

delas a contagem dos trabalhos feitos e nem mesmo o tempo que terão que cumprir 

ou que já cumpriram de suas penas no presídio como o caso da Mulher F: “[...] pra 

te falá a verdade, eu nem sei se a minha remição foi contada, porque eu fiquei oito 

anos e fui condenada a dezoito, e eu fiquei oito anos, mais ai eu ‘apelei’ na cadeia e 

ganhei né, ganhei tudo, fiquei oito anos, sai em liberdade [...]” 

Outro ponto importante diz respeito às opções de trabalho, resumidas a 

crochê, tapete e faxina. Neste caso não vejo responsabilidade da administração do 

presídio, pois nas entrevistas foram relatadas várias opções que já foram tentadas, 

que funcionavam para os homens, mas parece que nada surtiu o efeito desejado 

para as mulheres.  

Outro aspecto a ser levado em consideração para a não participação 

das encarceradas na Remição da Pena é um pouco de desânimo por parte delas, 

como podemos confirmar no relato feito pelo diretor: 

 

A Remição da Pena era feita desde o tempo do masculino, e, aqui na época 
dos homens, tanto o pessoal da ‘faxina’ como aqueles que costuravam 
bolas, luvas, além de alguns outros trabalhos [...] infelizmente apesar da 
gente ter conseguido inúmeros trabalhos aqui, nenhum deles perdurou por 
muito tempo, então fora as presas do corredor, hoje nós temos [...] presas 
que trabalham com artesanato, tapetes e que estão recebendo remição da 
pena [...] Diretor. 



81 
 

  

Existe ainda, um auxílio financeiro que o encarcerado tem direito para 

ajudar seus dependentes, enquanto estiver recluso, chama-se Auxílio-Reclusão, 

mas ainda é pouco divulgado e consequentemente conhecido, talvez muitos homens 

e mulheres possuíssem o direito, mas desconhecem. 

O Auxílio-Reclusão é um benefício da Previdência Social, que tratamos 

no item 1.3-Políticas Públicas de Atendimento aos Encarcerados. 

Martins e Gera (2015, p. 3) citam o embasamento legal: “Este benefício 

continua em vigor e foi regulado na Constituição Federal atual através da Lei nº 

8.213 de 24 de junho 1991 em seu artigo 201”. 

Quando entrevistado, tanto o diretor do presídio quanto a secretária 

abordaram a questão. O diretor considera que este Auxílio interfere negativamente 

na motivação da encarcerada pela utilização da Política de Remição da Pena. 

A visão do diretor foi manifestada em sua fala a seguir: 

 

Auxílio-reclusão é um só, mesmo se o cara tiver dez filhos [...] Não é um 
benefício do preso e sim da família, dos dependentes, mas eu acredito que 
infelizmente este benefício tem tirado o ânimo das presas de trabalhar, 
porque se eu estou recebendo e não tenho que trabalhar, porque que eu 
vou trabalhar. Diretor. 

 

A Secretária por sua vez falando sobre o benefício do Auxílio-Reclusão 

esclareceu a questão: “nós estamos com 86 presas, com uma média de 21 com 

pedido de atestado do INSS para o Auxílio-Reclusão”.  

O Carcereiro transmite importante informação sobre a diferença da 

participação das mulheres na Remição da Pena afirmando: “Elas sabem que se tiver 

mau comportamento perde o direito de remição, então os que tem direito pensa 

duas vezes antes de fazer alguma coisa errada, é uma coisa boa e ajuda bastante”. 

Na questão das mulheres em si o Carcereiro menciona sobre o 

tratamento delas para com ele e sua equipe e o trabalho na Remição da Pena: 

 

Normalmente como não são muitas, as que querem trabalhar praticamente 
são todas que querem, porque as presas nossas aqui não são umas presas 
muito ruim não sabe? São todas mais ou menos de comportamento 
razoável, então as que quer trabalhar vai trabalha, todas que quiser 
trabalha. Pela administração aqui todas devem trabalhar, pra nós é até bão, 
todas elas trabalharem, eu não tenho problema com nenhuma presa. 
Carcereiro. 
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Temos que levar em conta a grande rotatividade do presídio em função 

até do número de presas ainda não condenadas (provisórias), ou seja, sem a 

certeza do total a cumprir de suas penas, que certamente deve dificultar trazer 

outras opções de trabalho. Pois podem iniciar aprendendo uma profissão, 

começarem a dar certa produtividade e logo que sair sua sentença serem 

transferidas para outra penitenciária. 

 

 

5.2.3. Mudanças, expectativas e sonhos. 

 

Nesta categoria centralizamos as falas que mostram como as 

encarceradas pensavam após o cumprimento da pena. Suas falas trouxeram 

questões que apontaram em três direções: mudanças, expectativas e sonhos. 

Quanto a mudanças, vimos situações bem diversas. Por um lado há 

quem tenha considerado que a prisão foi positiva à sua vida e por outro lado outras 

que afirmaram que a vida vai continuar como era antes da prisão. 

A Mulher B afirmou que o cárcere para ela está sendo um espaço para 

ela “pensar muito”, perceber coisas que não percebia, enfim, uma escola, “uma lição 

de vida”.  O fato de viverem fechada sem nada para fazer, levou-a a usar este tempo 

para refletir e querer mudar. Ela afirmou que de fato já mudou, e assim relatou: 

 

Nossa tudo o que eu não fiz eu vou fazê de melhor, vou ajudá minha filha, 
nossa, vou levá ela pra passeá, são detalhes pequenos que a gente não 
percebia e que nesse lugar me fez pensá muito, eu falo assim, eu costumo 
dizê que aqui é uma escola, porque tá muito ultrapassado, nós tá fechado, 
não tem pra fazé nada, então o tempo que eu tenho eu penso longe da 
minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha filha, do meu esposo, 
às vezes conturbado o relacionamento, depois de casado tem dificuldade, 
mas eu penso em melhorar cada vez mais minha vida, eu acho que pra mim 
isso que tô passando aqui é uma lição de vida, pra mim aprender e 
melhorar cada vez mais. [...] não pretendo terminar os estudos. [...] vou 
trabalhar como manicure lá fora. Mulher B 

 

No mesmo sentido a Mulher F colocou que pretende voltar à vida que 

tinha antes e espera ser uma pessoa melhor: 

 

Vai ser a mesma coisa que estava, eu e minha mãe, criá meus filhos, 
trabalhando, cuidando dos meus filhos, como auxiliar de cozinha. [...] boa, 
positiva, pode crê [...] ah, ajudá nóis com emprego, pra pode entrar 
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emprego nisso aqui, porque mesmo eu ino embora, podê ajudá as outras 
presas que vai ficá né, porque ajuda, porque ai nós não faz nada. Mulher F. 

 

Quanto a Mulher H diante da nova realidade experimentada em sua 

vida, coloca a sua opinião sobre o cárcere e tudo o que nele está vivenciando: 

 

Agora eu sei que não vale a pena, a gente sofre pelos filhos, mas eu amo 
ele, mãe que é mãe não abandona, mas eu nunca pensei que eu ia fazer o 
que eu fiz, fica em cadeia. [...] eu gostaria que o juiz me concede-se a 
prisão domiciliar.  Mulher H  

 

 

Quanto às expectativas, através de diferentes formas, às encarceradas 

revelaram que esperam “muitas coisas positivas”, uma vida normal, de retorno a 

família como pode ser notado na fala da Mulher B: 

 

Não tenho vivência com o crime, há um tempo atrás eu usei droga, mas não 
cheguei a viciar, eu usei crack, mas não cheguei a viciar como as pessoas 
que fica pra rua, não, eu usava mais no final de semana, inclusive nesse dia 
que eu vim presa eu tinha fumado e tinha bebido, então eu fazia igual os 
outros, naquela loucura minha, tal, tal, mais eu arrependo muito, também 
Deus já me libertou, eu tenho fé, creio que ele já me libertou. Mulher B 

 

E ela continuou: 
 

Eu não quero isso pra minha vida mais, até porque eu tenho minha filha, 
tenho meu esposa, tenho minha família, então a minha perspectiva de vida, 
nossa, não tem nem como te explicar, tudo que foi passado, sujo, negro, 
que ficou para trás eu não quero nem lembrar, agora eu quero fazê 
diferente. Mulher B. 
 
 

A Mulher E também expressou suas expectativas: 

 

ai, pretendo continuar trabalhando, tenho muita vontade sair daqui, muita, 
muita, não é pouca né, voltá a trabalhá, já faz 20 anos que eu trabalho, 
meus patrões estão me ajudando também. [...] quero poder ajudar meu filho 
que tá preso por causa disso, mas é dura para mim pagá por uma coisa que 
eu não fiz. [...] é muito boa, quero recomeçar.  Mulher E. 

  

A Mulher G comentou sobre suas expectativas: 

 

[...] eu entrego na mão de Deus, eu só espero que a justiça divina faça o 
que tiver que ser feito, porque aqui a gente tá na lei do homem, mas a gente 
tem que viver também na lei de Deus, e eu confio muito Nele.  Mulher G 
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Quanto aos sonhos, algumas se manifestaram sobre coisas boas que 

gostariam que acontecesse com elas e também com outras encarceradas deste ou 

de outros presídios. Como podemos notar na fala da Mulher B: 

 

É a questão do trabalho, assim, eu acho que deveria ter uma opção de 
trabalho em todos os presídios e não só no feminino, masculino, em todos, 
eu sempre tive essa ideia, mesmo antes de vim parar num lugar desses eu 
tinha isso comigo, porque lá fora se a gente trabalhá ou não, se a gente não 
trabalhá a gente não come, você tem que se sustentá, e porque que na 
cadeia não tem que trabalhá para se sustentá, as vezes o governo gasta 
milhões com o preso, sendo que ele podia estar trabalhando para se mantê, 
eu acho que deveria sim mudá, muitas pesssoas que a gente conversa fala 
assim, como você vai fazer sem o seu salário, vou fazê a mesma coisa, tipo 
se você vende droga, alguma coisa assim, vai fazê do mesmo jeito, mas a 
gente como tá cansado, é sofrimento aqui, mas não, tá aqui, tá tranquilo, tá 
comendo, tá dormino, não tem uma ocupação, então realmente muitas 
pessoas em vez de pensar em melhorar, vai querer piorar e não melhorar, e 
nem tudo mundo pensa igual, mais eu penso que deveria ter um trabalho, 
pra ocupar a mente um pouco, sei lá, alguma coisa para ocupar a mente do 
preso, porque fica o dia inteiro sem ter o que fazer, eu sinto falta de 
trabalhar, eu ainda falo, ainda bem que eu sou manicure, se não tivesse 
este trabalho aqui eu não suportava, eu não ia suporta, a mente, nossa, é 
muita mulher, é muito pessoa junta, cada uma tem um jeito de ser, cada 
uma tem uma educação, cada um, então assim, é muito difícil a 
convivência,  então eu agradeço a Deus porque eu trabalho, porque se eu 
não trabalha-se eu não suportaria. Mulher B. 

 

A Mulher F também coloca os seus sonhos:  

 

Ah, ajudá nóis com emprego, pra pode entrar emprego nisso aqui, porque 
mesmo eu ino embora, podê ajudá as outras presas que vai ficá né, porque 
ajuda, porque ai nós não faz nada. Mulher F. 

 

A Mulher D assim relatou:  

 

Eu tava falando pra minha mãe, quando eu sair daqui eu vou trabalha, que 
meu pai tem uma fábrica, eu vou trabalha com ele e a noite eu quero 
estuda. Mulher D. 

 

E acrescentou: 

 

Nunca fiz, nunca mexi com nada, nunca usei droga na minha vida, foi um 
erro mesmo que eu cometi. Vou ser outra, quero cuidar mais da minha mãe, 
quero fica mais com o meu pai, que apesar de tudo ele é meu pai, quero 
cuida do meu filho que é o que mais tá sofrendo comigo aqui, ele tá com 
sete anos. Eu quero [...] na minha vida, eu quero uma vida melhor, a que eu 
tinha antes. Mulher D. 
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Nestes depoimentos foram evidenciadas claramente as três dimensões 

desta terceira categoria de análise, ou seja, mudanças, expectativas e sonhos na 

vida destas mulheres encarceradas para o seu futuro após o cárcere. 

Ao concluirmos, lembramos que há estudos que mostram não haver 

descontinuidade na vida mental. A organização psíquica se constrói a partir da 

singularidade de cada ser humano e pelas relações sociais, que vão sendo 

construídas e internalizadas ao longo do seu processo de desenvolvimento. No 

entanto, a vida no cárcere pode causar uma ruptura nesta construção. 

A vida no cárcere é uma vida coletiva. “Como consequência ela 

acarreta uma verdadeira desorganização da personalidade, ingrediente central do 

processo de aprisionamento.” (FONSECA, 2006, p.543). Dentre os efeitos que 

marcam esta desorganização da personalidade temos: a perda da identidade e a 

aquisição de uma nova identidade, o sentimento de inferioridade, o empobrecimento 

psíquico, a infantilização e a regressão. 
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CONCLUSÃO 

 

Considerando os objetivos desta pesquisa, acreditamos que os 

mesmos foram alcançados. 

Ela se constituiu em uma etapa que trouxe um conhecimento mais 

aprofundado sobre a mulher aprisionada, enfocando aspectos de sua história de 

vida, bem com sua vida na prisão, à aplicação da política pública de Remição da 

Pena e das perspectivas de mudanças, expectativas e sonhos destas mulheres. 

O trabalho envolveu estudo bibliográfico e pesquisa de campo e as 

falas das entrevistadas foram avaliadas através de análise de conteúdo e discutidas 

por meio de categorias de análise. 

Os dados foram avaliados segundo três categorias de análise: 1) 

Encarceradas, influências no desenvolvimento humano e social; 2) A Remição da 

Pena, uma política pública de atendimento ao encarcerado; 3) Mudanças, 

expectativas e sonhos. 

A análise da primeira categoria “Encarceradas, influências no 

desenvolvimento humano e social”, permitiu concluir que as encarceradas tendo 

vivenciado na família situações adversas, durante a infância, adolescência, 

juventude e idade adulta, provavelmente tenham trazido consequências para o seu 

desenvolvimento, que poderão repercutir ao longo de suas vidas, podendo até ter 

influenciado sua entrada no cárcere. Nas entrevistas ao contarem suas histórias de 

vida, revelaram que não tiveram uma infância tranquila, havia pais alcoólatras ou 

que consumiam álcool com frequência em seus lares.  

Suas famílias eram de configurações bem diversificadas, com pais, em 

muitos casos, distantes ou ausentes e que não assumiram responsabilidade com os 

filhos. Em alguns lares foram encontrados sinais de violência física e carências 

múltiplas.  

A pesquisa permitiu concluir também que houve prejuízo no 

desenvolvimento destas mulheres devido às múltiplas circunstâncias que as 

cercaram. Como consequência houve contato com namorados prematuramente, até 

como fuga do lar, que levaram a que conhecessem bebidas e drogas já na 

adolescência e também engravidando precocemente. Em grande parte estes 
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relacionamentos não deram certo, e se configuraram em outra união e com o 

nascimento de novos filhos. 

Durante o aprisionamento relataram conviver bem umas com as outras, 

mas como em todo lugar existe alguns problemas que procuram resolver entre si. 

Algumas buscam ocupar o tempo com as poucas atividades existentes, outras já 

optaram pela ociosidade. Algumas recebem visitas quase que semanalmente, outras 

por questão financeira e mesmo de constrangimento pela revista íntima acabam por 

não receber visitas de seus familiares e filhos, sentindo-se abandonadas causando 

assim mais problemas para um desenvolvimento saudável. 

A segunda categoria “A Remição da Pena, uma política pública de 

atendimento ao encarcerado”, foi avaliada como de pouca importância para a 

maioria das entrevistadas, devido à falta de conhecimento real e completo sobre a 

política e ao pouco interesse de algumas. Podendo ser pelas poucas opções de 

trabalho oferecidas, que por sua vez em muitos casos são reflexo da baixa 

produtividade nos trabalhos oferecidos anteriormente ou mesmo pela ociosidade 

preferida por algumas. Outro fator é por um controle mais efetivo do que foi 

produzido e consequentemente da contagem dos dias para efeito da diminuição da 

pena, que muitas ainda não sabem ou sequer foram ainda condenadas. Também 

havia dentre as entrevistadas as que demonstram interesse em deixar o cárcere o 

quanto antes e por isso participavam desta política, mas não buscando nesta opção 

de trabalho uma nova perspectiva profissional. No entanto, esta política pública tem 

uma função primordial para as mulheres encarceradas, possibilitando dentre outros 

benefícios diminuição da pena, profissionalização, continuação dos estudos e 

reintegração na sociedade, com possibilidade de ser uma pessoa melhor, 

contribuindo para o seu desenvolvimento humano e social. Por outro lado, trás 

também economia ao Estado, benefícios variados à família e a sociedade de modo 

geral, melhorando até o comportamento enquanto encarceradas, como relatam os 

funcionários entrevistados. Acreditamos que há necessita de uma melhor e maior 

divulgação e aplicabilidade desta política. 

A terceira categoria “Mudanças, expectativas e sonhos”, foi vista como 

capaz de ampliar as possibilidades das encarceradas, após deixarem o cárcere e 

vivenciarem seu cotidiano, com expectativas, sonhos e descobertas mais saudáveis, 

tanto para si mesmas como para suas famílias. Algumas afirmam ter tirado uma lição 

durante o aprisionamento e ausência da família e dos filhos, e que já passaram por 
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mudanças que vão possibilitar ver o mundo com outros olhos. Outras acham que 

precisam dar continuidade a vida que levaram antes do cárcere, no entanto muita 

coisa fica prejudicada pelas consequências e interferências recebidas durante o 

encarceramento e pelas carências e adaptações pelas quais passaram. 

Por ser uma vida coletiva e em um pequeno espaço físico, essas 

mulheres são obrigadas a conviverem com nova rotina, ordem e hierarquia. Elas têm 

como consequência possibilidade de adquirir inúmeros problemas de personalidade, 

de identidade, sentimento de inferioridade, chegando até mesmo o empobrecimento 

psíquico.  

O que se conclui é que se torna impossível passar pelo cárcere sem 

sofrer as suas consequências e interferências positivas e negativas (em sua 

maioria), que afetam tanto as mulheres, como suas famílias e seus filhos. 

Esperamos que esta pesquisa possa abrir espaço para discussões e 

novos questionamentos sobre essa problemática e que sejam realizadas outras 

pesquisas, trazendo respostas às questões que não foram abordadas neste trabalho 

ou mesmo que necessitam de melhor aprofundamento. 

Acreditamos que esta pesquisa possa ser utilizada como subsídio à 

reflexão de outras pessoas, para desvelar o mundo das mulheres (e homens) que 

por diferentes razões adentraram o “mundo do crime”. 

É preciso pensar a médio e longo prazo, uma vez que os aumentos 

assustadores das mulheres criminosas levam a considerar as consequências que 

atingem não apenas as encarceradas, mas suas famílias, comprometendo sua 

dinâmica e funcionamento, e consequentemente atingindo cada um dos membros da 

sociedade de modo geral. 

Finalmente, esta situação levou-nos a sugerir a necessidade de uma 

atenção especial para a Política Pública da Remição da Pena, principalmente no 

caso da mulher encarcerada. Acreditamos que o Instituto da Remição da Pena 

poderá abrir portas para mudanças significativas nas mulheres encarceradas, 

podendo influir em seu desenvolvimento humano e social, facilitando sua volta à 

sociedade em melhores condições e promovendo sua reintegração na comunidade 

em que vive. 

Esta mulher precisa e pode voltar melhor, principalmente para estar ao 

lado de seus filhos, que é o elo mais fraco desta corrente chamada sociedade, 

quebrando este ciclo vicioso que prende, se torna pior e solta, daí um tempo se 
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prende novamente, e no meio disso tudo estão os filhos crescendo “ao léo” e vendo 

tudo isso. É preciso de uma atenção e atuação verdadeira do Estado e da 

sociedade, transformando isso em um ciclo virtuoso com Mudanças, Expectativas e 

Sonhos positivos.  
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                                                                               CONTINUAÇÃO 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM AS PRESIDIÁRIAS 

 

Dados pessoais 

 

1) FALE SOBRE VOCÊ 

NOME (APELIDO) 

IDADE; 

FILHOS (IDADE DOS FILHOS); 

ESTADO MARITAL (CASADA, TEM COMPANHEIRO, UNIÃO ESTÁVEL); 

ESCOLARIDADE; 

RELIGIÃO; 

TRABALHO;  

TEMPO DE APRISIONAMENTO; 

 

Antes da prisão 

 

2) CONTE UM POUCO SOBRE SUA VIDA 

QUANDO: 

• CRIANÇA (COMO FOI SUA INFÂNCIA); 

• ADOLESCENTE; 

• ADULTA; 

FAMÍLIA; 

TRABALHO;  

RAZÕES QUE A LEVARAM AO APRISIONAMENTO 

 

Durante o aprisionamento 

 

3) COMENTE SOBRE O SEU DIA A DIA NA PRISÃO 

O QUE FAZ PARA PASSAR O TEMPO 

COMO SE RELACIONA COM AS DEMAIS ENCARCERADAS; 

COMO É A COMUNICAÇÃO EXTERNA 
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Aplicação da PP de Remição da Pena 

 

4) FALE SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PP 

COMO CONHECEU ESTA PP 

O QUE LEVOU VOCÊ A TER INTERESSE EM PARTICIPAR 

BENEFÍCIOS QUE VOCÊ EFETIVAMENTE TEM RECEBIDO 

 

Após o cumprimento da pena 

 

5) COMENTE SOBRE AS SUAS EXPECTATIVAS E SONHOS 

FAMÍLIA 

ESTUDO 

TRABALHO 

PERSPECTIVAS DE VIDA 

CRIMINALIDADE 

EXPECTATIVAS POSITIVAS 

EXPECTATIVAS NEGATIVAS 

RETORNO A SOCIEDADE 

 

6) GOSTARIA QUE VOCÊ ACRESCENTASSE MAIS ALGUM COMENTÁRIO. 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O DIRETOR DO PRESÍDIO 

 

Nome: 

Formação:                                              Faculdade:                                Ano: 

Tempo de atuação junto a esta instituição: 

 

1. Qual sua opinião sobre as mudanças que ocorreram neste presídio após 

implantação desta Política de Remição da Pena. 

 

2. Explique como é controlada a troca dos dias trabalhados pela Remição da 

Pena e se tem beneficiado muitos casos. 

 

3. Comente se já houve troca de dias de aprisionamento por dias de estudo 

utilizando a analogia da mesma lei, e se não ocorreu, fale se você acredita 

que daria certo aplicar esta Política Pública também para o estudo. 

 

4. Gostaria que você acrescentasse mais algum comentário, caso deseje. 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A SECRETÁRIA 

 

Nome: 

Formação:                                              Faculdade:                                Ano: 

Tempo de trabalho na instituição: 

 

1. Fale sobre o controle dos dias trabalhados e para quem são enviados. 

 

2. Comente como são escolhidas as encarceradas que pretendem participar da 

Política de Remição da Pena. 

 

3. Gostaria que você acrescentasse mais algum comentário. 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O CARCEREIRO 

 

Nome: 

Formação:                                              Faculdade:                                Ano: 

Tempo de trabalho com a instituição: 

 

1. Comente como era a instituição antes da aplicação da Política de Remição da 

Pena. 

 

2. Fale sobre as mudanças nas encarceradas que participam da Política de 

Remição da Pena. 

 

3. Descreva como são escolhidas as encarceradas que pretendem participar da 

Política de Remição da Pena. 

 

4. Gostaria que você acrescentasse mais algum comentário. 

 

 

 
 
 


