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RESUMO

As penitenciárias brasileiras foram feitas pelos homens para homens, haja vista que as especificidades femininas, na maioria das vezes, não são respeitadas, o que acarreta na

submissão das mulheres a um padrão masculino, fortalecendo ainda mais a desigualdade e a opressão de gênero. O Ministério da Justiça fez uma pesquisa em 2012, na qual foi

constatado que existem somente 53 penitenciárias femininas, quatro colônias agrícolas femininas, sete casas de albergados para mulheres, nove cadeias públicas femininas e

cinco hospitais de custódia para presas com problemas mentais no país, para atender a 35 mil detentas. Sendo assim, por meio do método dedutivo, levantamento teórico e

visitas no presídio de Frutal/MG, foi possível constatar o descaso do sistema penitenciário brasileiro com as detentas grávidas, com as relações familiares, visitas íntimas e as

especificidades da saúde e higiene feminina. Ademais, apesar da legislação brasileira defender diversos direitos das mulheres presas, existe um grande abismo entre a utopia

legal e a realidade prisional brasileira, a qual vem sendo analisada na presente pesquisa. Neste passo, essa análise é de grande importância, haja vista que o Direito é o

responsável por minimizar as injustiças e as desigualdades enfrentadas pelas mulheres encarceradas e garantir a elas a sua dignidade e os direitos previstos no ordenamento

jurídico.  Neste sentido, é de ser relevado que o projeto ainda está em desenvolvimento e tem como principal objetivo evidenciar a opressão de gênero que ocorre no sistema

penitenciário brasileiro, para que a luta pela erradicação da desigualdade gênero também tenha como foco as mulheres brasileiras presas.
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