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Nesta cidade quatro mulheres estão no cárcere. 
Apenas quatro. 

Uma na cela que dá para o rio, 
outra na cela que dá para o monte, 

outra na cela que dá para a igreja 
e a última na do cemitério 

ali embaixo. 
Apenas quatro. 

Quarenta mulheres noutra cidade, 
quarenta, ao menos, 

estão no cárcere. 
Dez voltadas para as espumas, 

dez para a lua movediça, 
dez para pedras sem resposta, 
dez para espelhos enganosos. 

Em celas de ar, de água, de vidro 
estão presas quarenta mulheres, 

quarenta ao menos, naquela cidade. 
Quatrocentas mulheres 

quatrocentas, digo, estão presas: 
cem por ódio, cem por amor, 

cem por orgulho, cem por desprezo 
em celas de ferro, em celas de fogo, 

em celas sem ferro nem fogo, somente 
de dor e silêncio, 

quatrocentas mulheres, numa outra cidade, 
quatrocentas, digo, estão presas. 
Quatro mil mulheres, no cárcere, 

e quatro milhões – e já nem sei a conta, 
em cidades que não se dizem, 
em lugares que ninguém sabe, 

estão presas, estão para sempre 
- sem janela e sem esperança, 

umas voltadas para o presente, 
outras para o passado, e as outras 

para o futuro, e o resto – o resto, 
sem futuro, passado ou presente, 

presas em prisão giratória, 
presas em delírio, na sombra, 

presas por outros e por si mesmas, 
tão presas que ninguém as solta, 

e nem o rubro galo do sol 
nem a andorinha azul da lua 

podem levar qualquer recado 
à prisão por onde as mulheres 

se convertem em sal e muro. 

(Cecília Meireles) 



RESUMO 

 

O objeto do presente trabalho compreende o estudo da vulnerabilidade e violações de 
direitos sofridos pelas mulheres em situação de cárcere, por intermédio do prisma da 
dignidade da pessoa humana, como valor fundante de todo o sistema jurídico-social 
brasileiro. A relevância em se trabalhar a temática se sustenta diante do aumento 
substancial da população carcerária feminina e do cenário de enormes violações de 
direitos que essa parcela da sociedade vivencia. Nesse sentido, por meio da linha de 
pesquisa Instrumentos de Efetivação dos Direitos da Personalidade, aborda-se 
inicialmente o histórico da pena de prisão e o discurso de custódia das mulheres. 
Busca-se evidenciar, por meio da história, as mulheres frente ao poder punitivo, seu 
processo de criminalização e vitimização sob uma perspectiva feminista. Tendo em 
vista que a sociedade plurifacetada atual impõe ao Direito inovações em suas 
reflexões e respostas a temas que atingem a existência humana, atenta-se, na 
sequência, abordar conteúdos conceituais sobre os direitos da personalidade e sua 
tutela para melhor compreender a questão das violações que ocorrem no espaço 
carcerário. Pondera-se, desta forma, os direitos da personalidade como um direito 
subjetivo, que visa tutelar a pessoa humana, a sua dignidade e integridade. Após, 
preocupou-se em dar maior visibilidade à situação de vulnerabilidade e sofrimento das 
mulheres presas, na ânsia de amenizar a sensação de incertezas quanto ao futuro, 
por intermédio de implantação e implementação de políticas públicas específicas para 
tal realidade. Para tanto, se vale do raciocínio hipotético-dedutivo, por meio de 
pesquisa bibliográfica e documental, descritiva e exploratória para o esclarecimento 
de elementos legais gerais para definição de conceitos filosóficos e jurídicos, com o 
intuito de levantamento de hipóteses reflexivas sobre a temática do cárcere brasileiro 
e seus problemas, especificamente o encarceramento feminino. Percebeu-se, com a 
pesquisa, que existe uma notória negação de direitos à mulher presa, a abrangência 
dos planos políticos carcerários é reduzida e incompleta e o distanciamento entre a 
vontade da lei e a realidade do sistema carcerário nacional é acentuado e decorre da 
falta de vontade política do Estado em tutelar uma minoria impopular. 
 
Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direitos da Personalidade. 
Encarceramento Feminino. Mulheres. Vulnerabilidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This paper aims to study the vulnerability and violation of rights suffered by women in 
prison through the prism of human dignity, as a fundamental value of the entire 
Brazilian juridical and social system. The relevance of this theme is sustained by the 
significant increase of female prisoners and the situation of great violations of rights 
that this part of society experiences. Based on that, this paper initially addresses the 
history of prison sentence and the custody discourses of women. It is evidenced, 
throughout history, the women facing the punitive power, their process of 
criminalization and victimization adopting a feminist perspective. Due to the fact that 
the current multi-faceted society imposes innovations in the law system according to 
its reflections and answers to topics that affect the human existence, it is attempted to 
approach conceptual contents about the rights of personality and their protection to 
better understand the violations that occur inside the prison. Therefore, it is 
contemplated that personality rights are considered subjective rights, which aim to 
protect the human being, their dignity and integrity. Subsequently, it was important to 
give a greater visibility to the situation of vulnerability and suffering of the female 
prisoners, in order to ease the sense of uncertainty of the future, through the 
implantation and implementation of specific public policies for such reality. In order to 
do so, it was used hypothetical-deductive thinking, through bibliographical, 
documentary, descriptive and exploratory research to clarify general legal aspects; to 
define philosophical and legal concepts with the purpose of formulating reflective 
hypotheses for the Brazilian imprisonment and its problems, more specifically, the 
female incarceration. The research showed that there is an enormous denial of rights 
to women prisoners, the scope of political plans in the prison is reduced and incomplete 
and the detachment from the disposition of the law and the real system of the national 
prison is accentuated due to lack of political attitude by the state to protect such 
unpopular minority. 
 
KEYWORDS: Dignity of the Human Person. Personality rights. Female Incarceration. 
Women. Vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 
 

Diante de um cenário de invisibilidade, violência e descaso em que estão 

inseridas as mulheres em situação de cárcere, se traz à tona a importância de estudar 

a temática e o presente trabalho tem como finalidade promover reflexões sobre o 

sistema prisional feminino brasileiro. Para tanto, fixa o princípio da dignidade da 

pessoa humana como cláusula geral de proteção da pessoa, o que fundamenta a 

interligação dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade na ordem 

jurídica brasileira. 

 O princípio da dignidade da pessoa humana é o núcleo irradiador de todos os 

direitos fundamentais, alicerce do ordenamento jurídico que considera cada ser 

humano igual e possuidor do direito de desenvolver-se física e psiquicamente, com 

respeito à vida e à liberdade. Assim, diante desta perspectiva, tendo em vista o 

considerável aumento do número de prisioneiras no sistema penitenciário brasileiro e 

as violações de direitos fundamentais sofridos por esta população, é que se busca dar 

voz àquelas que são historicamente silenciadas em suas necessidades sociais, 

políticas e culturais. 

Irá, por sua vez, detalhar e examinar o perfil da mulher presa no Brasil, desde 

escolaridade e classe social ao tipo penal infringido. Essa análise evidenciará a 

seletividade penal existente no cárcere brasileiro, a imersão das mulheres no mercado 

das drogas e os desafios enfrentados para a reinserção dessa população à sociedade. 

Porém, além dos desafios extramuros se buscará esmiuçar um desafio intramuros 

presente no cárcere feminino, o da maternidade (do período gestacional, parto e pós-

parto), destacando a violência de gênero no contexto prisional, uma vez que não são 

atendidas as particularidades da mulher, especificamente no exercício da 

maternidade.  

A metodologia que se utilizada para elaboração da pesquisa e fundamentação 

da problemática será por intermédio do método científico hipotético-dedutivo proposto 

por Karl Popper (1975; 1977), que tem em comum com o método dedutivo o 

procedimento racional que caminha do geral para o particular, e o com o método 

indutivo, o procedimento experimental como sua condição fundante. Resumidamente, 

esse método considera o conhecimento científico como sendo um processo de 
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especulação controlada. Para tanto, são estabelecidas condições e hipóteses a serem 

ratificadas ou refutadas. 

Assim, ao refletir acerca das condições que envolvem o encarceramento 

feminino e analisar questões atinentes à dignidade da pessoa humana, ao gênero, a 

legislação e políticas públicas de promoção humana no sistema prisional brasileiro, 

aplicar-se-á o método científico proposto, a partir da confirmação ou refutação da 

hipótese inicial, procurando sempre levantar uma discussão fundamentada. Aliado ao 

primeiro método será utilizado o método dialético, sob o ponto de vista hegeliano 

apresentando argumentos e contra-argumentos sólidos sobre a hipótese inicialmente 

levantada a fim de apurar suas possíveis contradições.  

O procedimento técnico adotado foi o monográfico, a partir da técnica de 

pesquisa bibliográfica, onde procura-se explicar o encarceramento feminino e a 

seletividade penal a partir de referenciais teóricos, de revisão de literatura de obras, 

artigos de periódicos e documentos eletrônicos oficiais. Se faz o uso, também, do 

método histórico para fazer uma reconstrução da origem das prisões e custódia da 

mulher frente ao poder punitivo.  

Para tanto, o estudo será desenvolvido em três capítulos. No primeiro, buscar-

se-á apresentar uma reconstrução, em termos gerais, do histórico da pena de prisão 

e do processo de custódia da mulher, trazendo à tona a questão do feminismo visto 

como um processo revolucionário, em que se abordarão os movimentos feministas no 

Brasil e no mundo, aclarando as lutas geradas e represálias desde o final do século 

XIX, até nossa atualidade.  

A relevância do escaneamento do movimento feminista é de demonstrar a 

importância de tal movimento, não só para as mulheres, como para todos os setores 

da sociedade. Desta maneira, analisar-se-á a exclusão das mulheres do ponto de vista 

da criação do saber e os impactos concretos gerados em diversos setores que a 

população feminina ocupa, a exemplo do espaço prisional. Essa supressão 

impossibilita a formulação de soluções coerentes para os problemas que vêm sendo 

postos, como a maternidade no cárcere e a ressocialização ineficaz.  

Nesse viés, se evidenciará a importância da análise do cárcere feminino por 

meio de um paradigma feminista para a compreensão mais imparcial das prisões 

contemporâneas por intermédio do debate sobre reclusão, exclusão e controle social. 

Assim, se analisará o processo de criminalização e vitimização das mulheres sob uma 
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perspectiva de gênero por meio da compreensão de como historicamente o poder 

punitivo articularam-se para sua custódia. 

No segundo momento tratar-se-á o conceito de pessoa, de personalidade e dos 

direitos da personalidade no universo contemporâneo, demonstrando a evolução 

dessa matéria. Nesse interim, far-se-á uma reflexão da Dignidade da Pessoa Humana 

como axioma justificante dos direitos fundamentais através de um breve discorrer 

histórico sobre este princípio basilar de todo ordenamento jurídico que fundamenta a 

tutela geral dos direitos da personalidade. Iniciar-se-á, ainda neste tópico, a 

contextualização da situação carcerária feminina no Brasil e suas respectivas 

violações de direitos da personalidade. 

No terceiro capítulo, a partir de uma perspectiva de gênero do diagnóstico da 

situação atual das mulheres em situação de cárcere no Brasil se explorará a questão 

vulnerabilidade social e igualdade, demonstrando a importância dessas questões 

introdutórias para se captar a essência da vulnerabilidade social dos grupos 

vulneráveis e minorias sociais, dando enfoque à vulnerabilidade da mulher em 

situação de cárcere. Portanto, far-se-á um breve exame dos conceitos de minorias e 

grupos vulneráveis, estabelecendo os pontos em comum, bem como os pontos de 

divergências, buscando elucidar a importância da distinção entre eles para a 

adequada concretização dos direitos fundamentais.  

Verificar-se-á a questão dos estereótipos de gênero, buscando entender como 

eles agem, se reproduzem e se reafirmam no meio social. Portanto, se trará à lume 

algumas das diversas violações sofridas pelas mulheres encarceradas, dando ênfase 

àquelas que representam discriminações em razão do gênero. Neste capítulo, ainda 

irá abordar a temática da maternidade no cárcere de extrema importância tanto no 

âmbito da realidade criminal do país, como no contexto social, pois visa analisar os 

desafios para acessar os direitos e garantias da presa gestante que se encontra 

cumprindo pena restritiva de liberdade. Evidenciar-se-á o julgamento histórico 

proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao examinar o Habeas 

Corpus coletivo nº 143.641/SP.  

Por fim, serão averiguadas as políticas públicas de promoção humana 

destinadas às mulheres em situação de prisão. Assim, buscou-se descrever as 

significações de políticas públicas, identificando os aspectos conceituais e em seguida 

trabalhar-se-á com a problemática da particularidade das políticas públicas voltadas à 

questão de gênero. 
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2 AS MULHERES E A PRISÃO 
 

 Ser mulher parece ser também uma condenação a um “lugar” de inferioridade, 

menosprezo e de irracionalidade. Esse é o lugar precípuo que a construção social de 

gênero destina às mulheres. Não é necessário estar em uma prisão para saber disto, 

mas é na prisão que todos esses estereótipos sobre o feminino afloram como uma 

ferida purulenta e fétida, sem tratamento que possa amenizar a dor de ser o que se é: 

uma mulher criminosa.  

O cárcere sempre esteve presente ao longo de toda a história da humanidade, 

seja com a mesma finalidade ou não. Porém, infelizmente, essa temática ainda 

permanece periférica nos interesses da Academia e da sociedade em geral. Talvez, 

por puro descuido ou por ser mais cômodo, visto que a prisão em nada se relaciona 

com nossas vivências do dia a dia. As pessoas que fazem parte dessa dinâmica 

acabam sendo esquecidas e as violações de direitos sofridas por elas tornam 

invisíveis. Do lado de fora, existe aquele que cobra, fere, abandona, estigmatiza e 

culpabiliza.  

Busca-se trazer à tona essas diversas violações sofridas pelas mulheres 

encarceradas, dando ênfase àquelas que representam discriminações em razão do 

gênero. Uma análise de fácil constatação, tendo em vista a presença de diversos 

problemas e discriminações. Problemas presentes desde a precariedade da estrutura 

física dos estabelecimentos, até a desatenção aos cuidados básicos de saúde e pela 

impossibilidade de convivência sadia e adequada com os filhos. 

Para levantar essas questões sobre o encarceramento feminino, se iniciará o 

presente estudo com uma breve análise histórica da pena de prisão e modelos penal-

penitenciários. Busca-se trazer a lume, por meio da história, as mulheres frente ao 

poder punitivo, o processo de criminalização e vitimização das mulheres sob uma 

perspectiva de gênero por meio da compreensão de como historicamente o poder 

patriarcal e poder punitivo articularam-se para sua custódia pelo Estado, pela família 

e na sociedade.  

Para isso, será feita uma reconstrução, em termos gerais, da história do 

feminismo, realizando uma leitura dele como um processo revolucionário. A relevância 

deste escaneamento do movimento feminista, por meio da apresentação das formas 

pelas quais as mulheres conseguiam se apropriar de determinados momentos, nem 

sempre favoráveis, para se levantar contra o pensamento limitador vigente que coibia 
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sua própria existência, é de demonstrar a importância de tal movimento, não só para 

as mulheres, como para todos os setores da sociedade anterior e atual. 

 

2.1 O HISTÓRICO DA PENA DE PRISÃO E AS MULHERES  
 

O encarceramento existiu desde os tempos mais remotos, porém até o fim do 

século XVIII a prisão abarcava a contenção e reclusão do réu, para fisicamente 

preservá-los até o momento do julgamento ou execução. Assim, na Antiguidade não 

havia privação de liberdade especificamente considerada como sanção penal, o 

cárcere não tinha caráter de pena, era uma espécie de antessala de suplícios 

(GARRIDO GUZMAN, 1983, p. 73). 

A prisão, durante um grande lapso temporal, servia como uma maneira de 

contenção e custódia da pessoa física do preso. Segundo Bittencourt (2017, p. 42), 

“Os vestígios que nos chegaram dos povos e civilizações mais antigos (Egito, Pérsia, 

Babilônia, Grécia etc.) coincidem com a finalidade que atribuíam primitivamente à 

prisão: lugar de custódia e tortura”. 

 Roma e Grécia antiga desconheceram a privação de liberdade como pena, a 

finalidade da prisão se restringia à custódia dos presos a execução de sanções 

praticamente como morte, penas corporais e infamantes (GARRIDO GUZMAN, 1983, 

p. 75).  

Entretanto, vale reforçar a passagem de Durkheim (2009, p. 639-640) que 

afirma parecer certo que, em alguns casos, a pena de prisão foi imposta em Atenas, 

como castigo especial. Aliás, Platão propôs no livro nono de “As leis”, o 

estabelecimento de três tipos de prisão, uma que servia de custódia, outra chamada 

de sofonisterium que servia de correção e a terceira destinada ao suplício. Desse 

modo, Platão já elucidava dois ideais históricos de privação da liberdade, a prisão 

como pena e a como custódia, esta última a única efetivamente utilizada na 

Antiguidade (GARRIDO GUZMAN, 1983, p. 75). 

Ademais, vale mencionar que na Grécia clássica vigiam vários ordenamentos 

jurídicos, cada cidade-estado tinha um estatuto próprio. Nessa época, a tutela da 

personalidade humana possuía natureza exclusivamente penal (CAPELO DE 

SOUSA, 1995, p. 44). Tanto na era clássica como na pós-clássica, atribuía-se ao ser 

humano a origem e finalidade da lei e do direito. A proteção da personalidade de 
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acordo com Szaniawski (2005, p. 24) abarcava três ideias centrais: a primeira 

relacionada ao repúdio à injustiça; a segunda vedava a prática de atos em excesso 

de um indivíduo contra o outro e a última coibia a prática de atos de insolência contra 

a pessoa humana. 

Segue-se o transcorrer histórico, finda a Idade Antiga e chega-se na época 

Média. Nesse período, a liberdade e proteção à individualidade humana ficava ao 

arbítrio dos detentores do poder, que se debatiam na instabilidade dominante e, por 

outra parte, dos Estados que buscavam se organizar institucionalmente (NEUMAN, 

1965). 

Na Idade Média, predominava o direito germânico, isso significa dizer que a 

privação da liberdade ainda visava a custódia. De acordo com Guzman (1983, p. 77), 

a prisão era aplicável aos: 

 

[...] submetidos aos mais terríveis tormentos exigidos por um povo 
ávido de distrações bárbaras e sangrentas. A amputação de braços, 
pernas, olhos, línguas, mutilações diversas, queima de carne e fogo, 
e a morte, em suas mais variadas formas, constituem o espetáculo 
favorito das multidões desse período histórico. 

 

Como já mencionado, as sanções estavam submetidas a julgamento dos 

governantes. A pena de prisão servia para casos de crimes que não tinham maior 

gravidade para sofrer condenação às penas de mutilação ou de morte, tendo em vista 

que as sanções poderiam ser substituídas por prestações pecuniárias (metal ou 

espécie). 

De acordo com Bitencourt (2017, p. 46), é na Idade Média que surgem a prisão 

de Estado e a prisão eclesiástica. A primeira se subdivide em duas modalidades, a 

prisão custódia em que o preso espera a verdadeira penalidade (morte, por exemplo) 

e a prisão detenção que pode ser temporal ou perpétua. Um exemplo era a Bastilha, 

de Paris. A prisão eclesiástica, no entanto, se destinava aos clérigos rebeldes e 

respondia às ideias de caridade e fraternidade da Igreja. O internamento do preso 

tinha o intuito de meditação e penitência. 

No medievo, predominava o aspecto procedimental do Direito ordálico, onde 

submetia os litigantes a provas duras de resistência terríveis, como prova de água 

fervendo, de ferro em brasa etc. (BITENCOURT; PRADO, 1995, p. 23). Nesse interim, 

Carlos García Valdés (1982, p.15-19) leciona: 
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A melhor prova de maldade do indivíduo é o abandono que dele faz 
Deus ao retirar-lhe a sua ajuda para superar as provas as que é 
submetido – da agua, do fogo, do ferro candente etc. –, com o que se 
faz merecedor automático do castigo, julgamento de Deus cujo o 
resultado se aceita mais ou menos resignadamente (...) Assim, não é 
difícil ter notícia deste sentir popular, expressado em tábuas e 
máximas, sobre a justiça e penas imperantes. As miniaturas da Idade 
Média apresentavam, com muita frequência, o juiz cobrando das 
partes no processo, com as duas mãos estendidas, sopesando o 
recebido e com cara de inocente. 

 

Considerando os procedimentos empregados, é visível que como 

consequência havia um grande índice de erros judiciários, um verdadeiro sistema 

corrompido.  

O pensamento cristão viabilizou ideologicamente e materialmente bom 

fundamento à pena privativa de liberdade. Já era do conhecimento da Igreja, antes 

que fosse aplicada na sociedade civil, uma instituição que possuía certas 

características que serviram como justificativa e inspiração para a prisão moderna.  

Nesse interim, a Igreja inovou ao castigar os monges infratores que se 

rebelavam com o recolhimento em locais para a clausura e oração visando a 

reconciliação com Deus (LEAL, 2001, p. 33). A Igreja passa a tratar dos propósitos e 

do caráter inicial da prisão ao exercer jurisdição criminal sobre os seus próprios 

clérigos, tendo em vista que sentenciá-los à morte não era possível, convertia a pena 

em prisão. 

Sobre a temática, Von Henting em sua obra La pena aduz que a prisão nos 

mosteiros difundiu fluxos arquitetônicos e psicológicos que ainda perduram. Na prisão 

monacal misturavam-se antigos métodos com a separação do espaço e a purificação 

mediante as regras ordinárias da detenção, dentre os métodos encontrava-se a 

escuridão, o jejum e a fustigação corporal (HENTING, 1967, p. 200). 

Assim, o direito canônico com seu ideário de reforma do delinquente contribuiu 

expansivamente para o aparecimento da prisão moderna. Sobre a influência 

penitencial canônica, Bitencourt (2017, p. 49) afirma: 

 

De toda a Idade Média, caracterizada por um sistema punitivo 
desumano e ineficaz, só poderia destacar-se a influência penitencial 
canônica, que deixou como sequela positiva o isolamento celular, o 
arrependimento e a correção do delinquente, assim como outras ideias 
voltadas à procura da reabilitação do recluso. Ainda que essas noções 
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não tenham sido incorporadas ao direito secular, constituem um 
antecedente indiscutível da prisão moderna. 

 

Ainda sobre período medieval, vale fazer uma breve revisão de como ocorreu 

a construção do projeto de custódia da mulher. Antes, é importante mencionar que a 

história de opressão das mulheres não tem início no medievo, na realidade é milenar. 

Porém, conforme menciona Mendes (2017, p.117), é principalmente no período da 

Idade Média que se consagra como marco fundamental ao demonstrar o padrão de 

segregação expressivo vinculado com todo o rearranjo econômico, social e cultural do 

qual o poder punitivo faz parte. 

Na alta Idade Média muitas mulheres eram letradas e possuíam conhecimento 

de ciências e artes. As principais oportunidades de instrução eram por intermédio da 

Igreja. Porém, a partir do baixo medievo, os mosteiros se transformaram em uma 

espécie de cárcere destinados para a correção das mulheres que se supunham ser 

pervertidas, segundo o direito, a medicina e teologia da época (MENDES, 2017, p. 

120-121). 

O findar da era medieval pode ser caracterizado como um período 

paradigmático, no qual se situa o princípio de um projeto destinado a descrever e 

classificar as mulheres para, enfim, custodiá-las de todas as maneiras. Como 

esclarece Carla Casagrande (1990, p. 120-121): 

 

Inquietas no corpo e irrequietas na alma, as mulheres devem, pois, ser 
guardadas. Obsessivamente repetida nos títulos, nos parágrafos e nas 
conclusões dos sermões e dos tratados, a palavra custodia torna-se a 
palavra de ordem atrás da qual se alinha toda a literatura pastoral e 
didática dirigida à mulher. Custodia serve para indicar tudo aquilo que 
pode e deve ser feito para educar as mulheres nos bons costumes e 
salvar as suas almas: reprimir, vigiar, encerrar, mas também proteger, 
preservar, cuidar. As mulheres guardadas são amadas e protegidas 
como um bem inestimável, escondidas como um tesouro frágil e 
precioso, vigiadas como um perigo sempre imanente, encerradas 
como um mal de outro modo não evitável. Esta série complexa de 
intervenções, que vão da repressão mais rígida ao cuidado mais 
amoroso, deve ser praticada desde a infância e, portanto, acompanhar 
a mulher, seja ela leiga ou religiosa, em todas as fases da sua vida. 

 

Nesse período, a necessidade da custódia da mulher encontra razões na 

literatura revisitada de Aristóteles, textos da Ética e da Política são os mais visitados 

por médicos, teólogos e juristas da Idade Média e a custódia passa a ser palavra de 
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ordem. Neles, Aristóteles caracteriza as mulheres como seres frágeis, irracionais e 

passionais, sendo incapazes de ter opiniões resolutas estáveis nas diversas situações 

(CASAGRANDE, 1990, p. 122-123). Segundo ele, as mulheres eram incapazes de 

decidir sequer sobre assuntos domésticos de maior complexidade, sustentava a 

incapacidade de as mulheres decidirem, assim, sobre assuntos políticos.  

Como reflexo de todo esse complexo sistema de custódia, Mendes (2017, 128) 

elucida sobre a custódia da palavra feminina, propostos por pregadores e moralistas: 

 

A negação da dimensão pública não é tanto um problema de espaço, 
como se pode entender pela referência à igreja, mas um problema de 
funções. Note-se que, cada vez que a palavra abandona o plano da 
comunicação entre indivíduos singulares, para assumir um papel 
político de fundação e de governo da comunidade, as mulheres 
deveriam calar-se, pois naquele momento a fala está com os homens. 
E isso tem um reflexo perceptível em termos sociais e políticos até os 
dias de hoje. As mulheres não entravam nos tribunais, não 
governavam, não ensinavam, não pregavam. A palavra do juízo, do 
poder, da cultura, da cura e da salvação deviam manter-se 
masculinas. Os ordenamentos jurídicos e políticos excluíram a mulher 
do exercício jurídico ou do poder. 

 

De tal forma, como pode-se perceber, a voz das mulheres foi tolhida de 

qualquer dimensão pública e colocada no privado. O argumento para isso advinha de 

interpretações de passagens bíblicas, e serviram de justificativa da exclusão da 

palavra da mulher por longo período. Os discursos de custódia da mulher serão mais 

aprofundados no próximo capítulo deste estudo. 
A pobreza se estende por toda a Europa de forma assustadora entre os séculos 

XVI e XVII, muitas pessoas subsistiam das esmolas, furtos, roubos e assassinatos. 

Sobre a temática, bem esclarece Hentig (1967, p. 213-214): 

 

Os distúrbios religiosos, as longas guerras, as destruidoras 
expedições militares do século XVII, a devastação do país, a extensão 
dos núcleos urbanos e a crise das formas feudais de vida e da 
economia agrícola haviam ocasionado um enorme aumento da 
criminalidade em fins do século XVII e início do XVIII. Acrescente-se a 
isso a supressão dos conventos, o aniquilamento dos grêmios e o 
endividamento do estado. Tinha-se perdido a segurança, o mundo 
espiritualmente fechado dos incrédulos, hereges e rebeldes tinha 
ficado para trás. Tinha de se enfrentar verdadeiros exércitos de 
vagabundos e mendigos. Pode-se estabelecer a sua procedência: 
nasciam nas aldeias incendiadas e nas cidades saqueadas, outros 
eram vítimas de suas crenças, vítimas atiradas nos caminhos da 
Europa. Era preciso defender-se desse perigo social, mas não era 



20 
 

possível negar-lhe simpatia por razões religiosas ou sociais, diante 
dos danos que os exércitos estrangeiros tinham feito. 

 

 Evidenciava-se nesse momento que diante de tamanha delinquência, a pena 

de morte não era uma medida satisfatória. E, é nesse interim histórico que se propaga 

um movimento para a criação e construção de prisões organizadas visando a pena 

privativa de liberdade. As pequenas minorias e as cidades passaram a defender as 

instituições de correção de grande valor histórico penitenciário (GARRIDO GUZMAN, 

1983, p. 81). 

 Os escritos criminológicos, de modo geral, referem-se ao surgimento das 

primeiras instituições de cárcere na Inglaterra do século XVI, com a construção das 

primeiras bridwells e workhouses que abrigavam de forma indistinta, homens, 

mulheres e criança e, em sua maioria, indivíduos pobres. De acordo com Bitencourt 

(2017, 51-52): 

 

A suposta finalidade da instituição, dirigida com mão de ferro, consistia 
na reforma dos delinquentes por meio do trabalho e da disciplina. O 
sistema orientava-se pela convicção, como todas as ideias que 
inspiraram o penitenciarismo clássico, de que o trabalho e a férrea 
disciplina são um meio indiscutível para a reforma do recluso. 
Ademais, a instituição tinha objetivos relacionados com a prevenção 
geral, já que pretendia desestimular outros para a vadiagem e a 
ociosidade. Outra de suas finalidades era conseguir que o preso, com 
as suas atividades, “pudesse autofinanciar-se e alcançar alguma 
vantagem econômica”. O trabalho que se desenvolvia era do ramo 
têxtil, tal como a época exigia. Essa experiência deve ter alcançado 
notável êxito, já que em pouco tempo surgiram em vários lugares da 
Inglaterra houses of correction ou bridwells, tal como eram 
denominadas, indistintamente. O auge dos bridwells foi considerável, 
especialmente a partir da segunda metade do século XVII. O 
fundamento legal mais antigo das houses of correction encontra-se em 
uma lei do ano 1575, onde se definia a sanção para os vagabundos e 
o alívio para os pobres, determinando a construção de uma casa de 
correção por condado, pelo menos. Posteriormente, uma lei de 1670 
definiu os bridwells. 

 

 As workhouses desenvolvidas na Inglaterra seguiam a mesma linha de 

desenvolvimento das bridwells e evidenciavam a inter-relação entre o cárcere e a 

utilização de mão de obra do preso, tal qual a conexão com as suas condições de 

oferta e procura. Essas casas de trabalho e correção já enunciavam o aparecimento 

da pena privativa de liberdade moderna. 
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 Importante mencionar que as instituições mencionadas anteriormente eram 

criadas, de modo geral, com finalidade de tratar a pequena delinquência. Para as 

infrações mais graves mantinha-se a aplicação de outras penas, como a pecuniárias, 

corporais e as penas capitais (BITENCOURT, 2017, p. 53). 

 De acordo com a análise marxista de Melossi e Pavarini (1985, p. 41-42) o 

surgimento da prisão está atrelado a aparição das casas de correção holandesas e 

inglesas, cuja origem se explica pela necessidade que existia de possuir um 

instrumento que permitisse não tanto a reforma ou reabilitação do preso, mas a sua 

submissão a um regime dominante, o capitalismo. A prisão era, assim, uma maneira 

de disciplinar um setor da força de trabalho “[...]para introduzi-lo coativamente no 

mundo da produção manufatureira”, fugindo da ideia que a correção era para alcançar 

uma ideia metafísica e difusa de liberdade. 

 De acordo com Bitencourt (2017, p. 61), a análise dos autores acima enfrenta 

um certo dilema teórico que não pode ser ocultado, trata-se das relações entre a 

estrutura e a superestrutura, em suas palavras:  

 

As relações entre a infraestrutura e a superestrutura são difíceis de 
precisar quando se aplica a análise marxista a um problema social 
concreto, já que não é fácil poder determinar o sentido e o alcance que 
tem a interação entre a infraestrutura e a superestrutura. O mais fácil, 
como se faz frequentemente é converter a infraestrutura econômica 
no elemento dominante e explicativo de qualquer processo ou 
instituição social. Mas esse procedimento não daria bons resultados, 
não só porque não se ajusta a uma interpretação autenticamente 
marxista como também porque se converte em uma análise simplista 
e mecanicista. Analisando de uma perspectiva dinâmica (com um 
sentido dialético), onde não fosse possível uma visão unilateral sobre 
as relações entre infraestrutura e superestrutura, não seria suficiente 
dizer que a prisão e seu afã de reforma são simples reflexos das 
necessidades e da evolução da infraestrutura econômica, senão que 
se deve admitir que aqueles têm, como parte da superestrutura, 
relativa autonomia em relação à infraestrutura econômica. Por esta 
razão resulta insuficiente a afirmação de que a prisão e seu afã de 
reforma são simples reflexos do modo de produção capitalista, já que 
sua função se circunscreve a impor a dominação econômica e 
ideológica da classe dominante (BITENCOURT, 2017, p. 61). 

 

 Ao examinar a temática do cárcere, verifica-se que não se pode impor uma 

perspectiva unilateral ao buscar explicação para a origem e função da prisão. A pena 

de detenção difundida e o modo capitalista contribuíram expressivamente para a 

compreensão do surgimento de uma resposta penológica como a prisão. Porém, 
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existem outras motivações que colaboram para explicar as causas que levam ao 

surgimento do encarceramento. 

Quanto às mulheres custodiadas, vale enfatizar que o cárcere não foi uma 

novidade moderna para as que eram pobres e ociosas. De acordo com Algranti (1993, 

p. 45-46) o que ocorre é “[...] o surgimento de instituições leigas de reclusão 

destinadas a mulheres, quer fossem pobres ou ricas”. Assim, reclusão de mulheres 

leigas sempre foi praticada sob o crivo de princípios morais, de preservação dos bons 

costumes e da castidade feminina e não se sustenta para a realidade feminina a ideia 

do encarceramento como resultado de uma necessidade burguesa, ligada ao trabalho 

do início do capitalismo. 

 É significativo mencionar que no transcorrer histórico diversas instituições 

serviram de cárcere. Porém, de acordo com Mendes (2017, p. 142), considerá-las com 

prisões de certos grupos considerados perigosos é uma posição ideológica que pode 

variar conforme quem, ou com o que, se objetiva visibilizar. 

 Nesse sentido, Rusche e Kirchheimer (2004, p. 97) informam em sua obra 

“Punição e estrutura social” que até o século XVIII era habitual que em uma mesma 

instituição combinassem diferentes propósitos, na Alemanha as Ludwigsburg era uma 

instituição de internos condenados e ao mesmo tempo haviam órfãos, os loucos e os 

pobres, um exemplo foram as casas de correção em Amsterdã onde não se 

separavam os delinquentes condenados de outras recrutadas por outros fins, como 

as “[...] crianças cujos pais, cidadãos respeitáveis, as internavam para serem 

corrigidas”.  

 A partir de Goffman (1974), a discussão a respeito da prisão pode ser situada 

no campo das instituições totais, todas as atividades que dizem respeito à vida da 

pessoa são realizadas em conjunto, sujeita a julgamentos e regulamentos por parte 

dos que administram a instituição. Essas instituições são reconhecidas por 

promoverem sistematicamente a mortificação do eu. Para Goffman (1974, p. 16-17) 

as instituições podem ser subdivididas em cinco grupos, vide: 

 

Em primeiro lugar, há as instituições criadas para cuidar de pessoas 
que, segundo se pensa, são incapazes e inofensivas; nesse caso 
estão as casas para cegos, velhos, órfãos e indigentes. Em segundo 
lugar, há locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas 
incapazes de cuidar de si mesmas e que são também uma ameaça à 
comunidade, embora de maneira não intencional; sanatórios para 
tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários. Um 
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terceiro tipo de instituição total é organizado para proteger a 
comunidade contra perigos intencionais, e o bem-estar das pessoas 
assim isoladas não constitui o problema imediato: cadeias, 
penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos de 
concentração. Em quarto lugar, há instituições estabelecidas com a 
intenção de realizar de modo mais adequado alguma tarefa de 
trabalho, e que se justificam apenas através de tais fundamentos 
instrumentais: quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, 
colônias e grandes mansões (do ponto de vista dos que vivem nas 
moradias de empregados). Finalmente, há os estabelecimentos 
destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam 
também como locais de instrução para os religiosos; entre exemplos 
de tais instituições, é possível citar abadias, mosteiros, conventos e 
outros claustros. Esta, classificação de instituições totais não é clara 
ou exaustiva, nem tem uso analítico imediato, mas dá uma definição 
puramente denotativa da categoria como um ponto de partida 
concreto.  

 

 Desta classificação Mendes (2017, p. 144-145) ressalta que os conventos 

femininos, pós-século XIII, se enquadram melhor no terceiro tipo, do que no quinto 

onde estão hoje classificados, “a ideologia é a de custodiar a mulher”. Tendo em vista 

que por toda a historiografia há muitas menções aos conventos como locais de 

cárcere. E, é por meio dessa concepção que surge um grande número de conventos 

femininos, muitos, inclusive, estavam sob o controle e jurisdição de autoridades locais 

que regiam as ordens e instruções de comportamento.  

 Volta-se a enfatizar que é importante considerar outros tipos de motivação que, 

apesar de poderem ser irracionais, também contribuem para explicar as causas que 

levaram o surgimento da prisão que, embora em crise, ainda se mantem vigente.  

Bitencourt (2017, p. 62-63) leciona algumas importantes causas que podem 

explicar a origem do cárcere. A primeira parte do “ponto de vista das ideias”: em 

determinado período histórico começa-se a valorizar mais a liberdade e se institui 

pouco a pouco o racionalismo. Além disso, começa a procura em substituir a 

publicidade de alguns castigos pela vergonha, de acordo com García Valdés (1982, 

p. 73-74): “Não há a menor dúvida de que a prisão presta-se muito bem para ocultar 

o castigo e até para esquecer-se das pessoas a que se impôs a sanção”. 

Outro motivo de surgimento das prisões foi a crescente pobreza que se alastra 

por toda a Europa entre a passagem da Idade Média para a Moderna: esses indivíduos 

mendicantes começaram a ocupar-se a prática de infrações. De acordo com Von 

Hentig (1967, p. 185-186) em La pena: 
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A pena privativa de liberdade foi a nova grande invenção social, 
intimidando sempre, corrigindo amiúde, que devia fazer retroceder o 
delito, quiçá, derrota-lo, no mínimo, cercá-lo entre muros. A crise da 
pena de morte encontrou aí o seu fim por um método melhor e mais 
eficaz ocupava o seu lugar, com exceção de alguns poucos casos 
mais graves. 

 

 Ainda, outra causa de transformação da pena privativa de liberdade muito 

expressiva foi a razão econômica. Michael Foucault (1978, p. 75-80) em História da 

Loucura na Idade Clássica faz uma análise sobre esse aspecto econômico, vide: 

 

Em toda a Europa o internamento tem o mesmo sentido, se for 
considerado pelo menos em suas origens. Constitui uma das 
respostas dadas pelo século XVII a uma crise econômica que afeta o 
mundo ocidental em sua totalidade: diminuição dos salários, 
desemprego, escassez de moeda, devendo-se este conjunto de fatos, 
muito provavelmente, a uma crise na economia espanhola. Mesmo a 
Inglaterra, o menos dependente desse sistema dentre todos os países 
da Europa ocidental, vê-se às voltas com os mesmos problemas [...]A 
era clássica utiliza o internamento de um modo equívoco, fazendo com 
que represente um duplo papel: reabsorver o desemprego ou pelo 
menos ocultar seus efeitos sociais mais visíveis, e controlar os preços 
quando eles ameaçam ficar muito altos. Agir alternadamente sobre o 
mercado da mão-de-obra e os preços de produção. Na verdade, não 
parece que as casas de internamento tenham podido representar 
eficazmente o papel que delas se esperava. Se elas absorviam os 
desempregados, faziam-no sobretudo para ocultar a miséria e evitar 
os inconvenientes políticos ou sociais de sua agitação. Mas no exato 
momento em que se colocavam essas pessoas nos ateliês 
obrigatórios, aumentava-se o desemprego nas regiões vizinhas ou em 
setores similares. 

 

 Verifica-se que a razão econômica e política também foi um dos 

condicionamentos muito decisivos na transição da prisão calcada na custódia para a 

prisão-pena. Dessa forma, o cárcere se consolidou por intermédio de dispositivos 

disciplinares e seu percurso se dedicou pela passagem da finalidade de segregação, 

retenção e custódia para a pena com teor intimidativo e correcional, o sentido de 

penitência foi se esvaziando.  

 Mirabete (2000, p. 19) ilustra bem sobre o desenvolvimento da instituição 

prisional. De acordo com suas palavras: 

 

Antes do século XVII, a prisão era apenas um estabelecimento de 
custódia em que ficavam detidos pessoas acusadas de crime, à 
espera da sentença, bem como doentes mentais e pessoas privadas 
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do convívio social por condutas consideradas desviantes (prostitutas, 
mendigos, etc.) ou questões políticas. No final do referido século, a 
pena privativa de liberdade institucionalizou-se como principal sanção 
penal e a prisão passou a ser, fundamentalmente, o local da execução 
das penas. 

 

 As leis que vigoravam até então eram inspiradas em procedimentos de grande 

crueldade, em que prevalecia um direito gerador de privilégios e de concepções 

arbitrárias. Após a segunda metade do século XVIII que se destaca o movimento de 

reformadores do Direito Penal. A preocupação era com as condições dos 

estabelecimentos prisionais e condições de vida dos encarcerados. 

De acordo com Garrido Guzman (1983, p. 86), começaram as tentativas de 

remoção das velhas concepções, os moralistas, juristas e filósofos dedicam suas 

literaturas a repudiar abertamente a legislação penal em vigor. Defendia-se a 

liberdade do indivíduo e enaltecia-se os princípios da dignidade do homem. 

O Iluminismo, com representantes importantes como Montesquieu, Rousseau 

e Voltaire, difundia o caráter humanitário, a ideia de que o estabelecimento da pena 

não deve consistir em atormentar um ser sensível. Para esses reformadores a pena 

deve ter relação de proporcionalidade ao delito cometido, levando em consideração 

as circunstancias pessoais de cada indivíduo. 

Com a Revolução Francesa que esse movimento reformador atingiu seu 

apogeu, os principais idealistas foram Beccaria, Howard e Bentham (BITENCOURT, 

2017, p. 66).  A obra Dos Delitos e das Penas publicada inicialmente em 1764, de 

autoria de Cesare Bonesane Marques Beccaria é uma das importantes passagens de 

paradigma de prisão, ou seja, da extinção das penas corporais para a adoção de 

penas privativas de liberdade. 

Sobre Beccaria e a repercussão de seus escritos, Anitua (2008, p. 160) leciona 

que: 

 

Beccaria é, sem dúvida, o expoente mais representativo das diversas 
doutrinas da época. Em sua única obra sobre a questão, a famosa Dos 
delitos e das penas, publicada anonimamente em 1764, ele representa 
fielmente o Iluminismo, ao fazer a combinação do empirismo inglês com 
o racionalismo francês, que já se vislumbra em Montesquieu e em 
Voltaire. Isso foi alcançado, porém, às custas de uma mistura de 
argumentos de outros autores, que eram, em muitos casos, 
inconciliáveis entre si, mas isso não retira uma grama do seu mérito 
como denúncia do poder da época. Sua obra consiste numa das 
primeiras explicações globais e articuladas do direito penal, do direito 
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processual penal e da criminologia, orientando-se pelos conhecimentos 
de filosofia política, mas aplicando-os sempre a esta matéria com uma 
análise evidentemente jurídica. Esta característica poderia lhe ter sido 
negada na época justamente devido às suas maiores qualidades: ele 
não utiliza abundantes e desnecessárias citações de autoridade, e tem 
um estilo claro e decidido para influir na política. 

 

 Beccaria critica a tortura, o arbítrio dos juízes e a desproporcionalidade entre o 

delito e a pena. Para o autor, a pena tem que se justificar na utilidade, na prevenção 

e outros delitos, essa utilidade estaria fixada pela vontade geral, por meio das leis. O 

princípio da legalidade defendido por Beccaria, limita a arbitrariedade tanto dos juízes 

quanto do legislador, e traz a “ideia de certeza, que será a base da legalidade e de 

um castigo essencialmente úteis para impedir o cometimento de novos delitos” 

(ANITUA, 2008, p. 162). 

 Assim, note-se que o Beccaria expôs ideias sobre humanização e 

racionalização da pena privativa de liberdade, e não renuncia a concepção de que o 

cárcere tem um sentido punitivo e sancionador, porém já sugestionava uma finalidade 

reformadora da pena privativa de liberdade (BITENCOURT, 2017, p. 71).  

 Outros importantes reformadores foram John Howard e Jeremy Bentham, o 

primeiro propôs em sua obra escrita, em 1776, O Estado das prisões na Inglaterra e 

no País de Gales, o isolamento para reflexão e arrependimento, o trabalho, 

classificação dos presos e a educação moral-religiosa. De acordo com Garrido 

Guzman (1976, p. 56), a obra de Howard: 

 

[...] apresenta todo um programa de ideias que hoje constitui em 
grande parte o núcleo dos sistemas penitenciários vigentes. Com ele 
nasce a corrente penitenciária que revolucionaria o mundo das 
prisões, tornando-as mais humanas e dotando a execução penal de 
fim reformador. 

 

 A obra de J. Howard é um marco da luta interminável para atingir a 

humanização das prisões e a reforma do delinquente. O segundo reformador 

marcante foi Jeremy Bentham, escritor do livro Teoria das penas e das recompensas 

de 1818, idealizou o modelo de prisão celular (panótico) em que pela forma invasiva 

uma só pessoa podia exercer o controle total dos presos.  

Para Bitencourt (2017, p. 79), Bentham admitia “a necessidade de que o castigo 

seja um mal, mas como meio para prevenir danos maiores à sociedade. Já não se 

tratava de constituir a pena como um mal desprovido de finalidades”. Considerar que 
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a função da pena não era a vingança e, sim, a prevenção da prática de novos delitos 

demonstrou um grande avanço na racionalização da doutrina penal. 

Em Londres, 1872, ocorreram vários Congressos Internacionais Penitenciários 

que fomentaram o aparecimento da Ciência Penitenciária, calcada nos princípios da 

ciência naturalista de racionalidade. Foi em 1955 em diante que se iniciaram os 

Congressos das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do 

Delinquente. As Regras Mínimas para Tratamento dos Presos sugiram como 

resultado deste movimento e podem ser consideradas um importante documento da 

área penitenciária conectado ao movimento de instituição dos direitos humanos pós-

guerras mundiais (SANTA RITA, 2006, p. 25). 

Vale mencionar o entendimento de Michel Foucault (2007) em sua obra Vigiar 

e Punir onde apresenta a evolução do sistema penal na sociedade em suas múltiplas 

facetas. Para o autor, a base desse sistema está calcada em mecanismos para se 

fazer punir, articulados pela sociedade, os quais são produtos de determinados 

contextos políticos, econômicos e culturais, se modificando, da mesma forma, 

mediante a mudança da sociedade.  

Assim, para Foucault (2007), a forma da prisão atual foi uma longa e lenta 

evolução das formas de punição elaboradas e repensadas ao longo da história da 

sociedade moderna. A extinção das formas de punição corpóreas, denominadas de 

suplício, foi a característica fundamental para a metamorfose em toda a maquinaria 

punitiva no século XVIII, a natureza da prisão se modifica, assemelhando-se cada vez 

mais ao modelo instituído que se conhece na atualidade.  

Foucault (2007) discute que a mudança do contexto político e econômico foi de 

fundamental importância para esse reajuste nas práticas de punição. Com o aumento 

das riquezas e ascensão da burguesia são implementados métodos de punição que 

garantam a vigilância e posterior punição dos que atentassem contra as propriedades 

privadas. Surge a chamada “forma-prisão” com a nova configuração dos dispositivos 

de punição, moldes que permanecem até os dias atuais. Vide as palavras de Foucault 

(2007, p.195): 

 

A forma-prisão preexiste à sua utilização sistemática nas leis 
penais. Ela se constitui fora do aparelho judiciário, quando se 
elaboram, por todo o corpo social, os processos para repartir os 
indivíduos, fixá-los e distribuí-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 
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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 palavra que se destaca neste novo sitema é a vigilância, se torna mais 

lucrativo vigiar do que punir. Foucault (1969) passa a compreender que a prisão 

sempre esteve atrelada a um processo baseado na transformação de indivíduos, 

no treinamento de seus corpos, na readequação de sua conduta, conduta essa que 

deve ser compatível com as configurações socioespaciais vigentes. Em seus 

dizeres: 

 

Minha hipótese é que a prisão esteve, desde sua origem, ligada a 
um projeto de transformação dos indivíduos. Habitualmente se 
acredita que a prisão era uma espécie de depósito de criminosos, 
depósito cujos inconvenientes se teriam constatado por seu 
funcionamento, de tal forma que se teria dito ser necessário 
reformar as prisões, fazer delas um instrumento de transformação 
dos indivíduos. Isto não é verdade: os textos, os programas, as 
declarações de intenção estão aí para mostrar. Desde o começo a 
prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoado quanto à escola, 
a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os indivíduos. O 
fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo tempo que o 
próprio projeto. Desde 1820 se constata que a prisão, longe de 
transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas para 
fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na 
criminalidade. Foi então que houve, como sempre nos mecanismos 
de poder, uma utilização estratégica daquilo que era inconveniente. 
A prisão fabrica delinqüentes, mas o delinqüentes são úteis tanto 
no domínio econômico como no político. (FOUCAULT, 1969, p. 
131-132) 

 
 Essa compreensão de Foucault muito se assemelha à apresentada por 

Goffman, apresentada anteriormente, no que tange a concepção do espaço carcerário 

como uma “instituição total”, instituição essa que se apresenta discordante de diversos 

aspectos da vida social, tais como a família, as redes de relacionamentos pessoais e 

também as características que formam e instituem identidades dos sujeitos. 

 No que concerne a origem das penitenciárias femininas no terrritório brasileiro, 

observa-se a vinculação histórica do discurso religioso e moral nas formas de 

aprisionamento. De acordo com Soares e Ilgenfritz (2002), o principal ideólogo das 

prisões femininas no Brasil foi Lemos de Brito, ele que elaborou o projeto de reforma 

penitenciária em 1923 e propôs a construção de um reformatório especial, com o que 

indicava a necessidade de um tratamento específico para a mulher por parte do 
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sistema penitenciário, apesar de ele ser revestido de uma moralidade religiosa.  

De acordo com Santa Rita (2006, p. 36) destaca que:  

 

Dessa forma, nota-se que a ótica central àquela época, no que se 
refere à questão do encarceramento feminino, era permeada por uma 
atitude moral, na qual ensinamentos religiosos se tornaram basilares 
para o novo estabelecimento prisional destinado às mulheres. 
Veiculava-se a idéia de separação das mulheres “criminosas” para um 
ambiente isolado de “purificação”, numa visão de discriminação de 
gênero assumida pela construção do papel da mulher como sexo 
frágil, dócil e delicada. A utilização da pena de prisão deveria servir 
para a reprodução dos papéis femininos socialmente construídos. A 
intenção era que a prisão feminina fosse voltada à domesticação das 
mulheres criminosas e à vigilância da sua sexualidade. Tal condição 
delimita na história da prisão os tratamentos diferenciados para 
homens e mulheres.  

 

Em 1942, por meio do Decreto nº 3971, de 02 de outubro de1941, é aberta a 

primeira penitenciária feminina brasileira do antigo Distrito Federal, sob a 

administração interna e pedagógica de freiras e a cargo da Penitenciária Central do 

Distrito Federal - PCDF ficavam os demais serviços, como a guarda, o transporte, a 

alimentação, a assistência médica, entre outros (SOARES; ILGENFRITZ, 2002). Em 

1955, casa prisional retorna à direção da PCDF e em 1966 recebeu o nome de 

Instituto Penal Talavera Bruce, adquirindo autonomia administrativa. 

O discurso histórico do cárcere feminino no Brasil seguiu por meio da linha da 

representação da moralidade e da religiosidade, legitimando a discriminação das 

mulheres e reproduz as formas de dominação existentes no contexto da privação de 

liberdade até atualmente. 

 

2.2 RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO FEMINISMO E A CUSTÓDIA DA MULHER  
 

Definir o termo feminismo não é uma tarefa fácil, apesar de a “origem” do 

vocábulo ser constatada em meados do século XIX, a forma de pensar e agir, a ele 

associadas, não se restringem a esta parte da história, nem ao espaço geográfico em 

que foi registrado que, no caso, seria a Europa.  

Diversos estudiosos sobre a temática identificam o surgimento do feminismo 

na Inglaterra e na França, no final do século XVIII e início do século XIX, atrelado às 

ideias de intelectuais como a inglesa Mary Wollstonecraft  (elabora uma crítica 

ferrenha do sistema educacional que transmitia aos meninos os conhecimentos 
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acumulados pela cultura ocidental e às meninas os conhecimentos ligados ao manejo 

do ambiente doméstico) e a francesa Olympe de Gauges (autora da Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã, defensora dos direitos das mulheres na esfera 

política).  

Porém, vale reforçar que o entendimento das feministas contemporâneas 

ligadas aos estudos pós-coloniais e ao multiculturalismo têm críticas a esta definição, 

levam em consideração o fato de existir mulheres em várias partes do mundo e em 

contextos os mais variados que lutaram e, ainda lutam, contra as formas de opressão 

a elas impostas. Assim, o feminismo teria genealogias múltiplas. 

A autora Jussara Reis Prá leciona que feminismo se trata de um termo muito 

flexível, uma vez que compreende todo um processo de transformação (PRÁ, 1997, 

p. 43). Tal processo tem raízes no passado e é ressignificado a cada nova geração 

de feministas, com seus desafios e contradições. De tal forma, dependendo do ponto 

de partida teóricos têm-se classificado diversos feminismos, ou melhor, vertentes de 

feminismos. Nesse sentindo, Maria Gabriela Hita (2002, p. 324) leciona que “Existiram 

no passado e, ainda hoje, diferentes projetos, alguns até mesmo antagônicos, em 

função de premissas e imagens sustentadas sobre o ser humano, os gêneros e a 

sociedade em geral”. 

Isso posto, em decorrência da existência de vários feminismos, com diversas 

perspectivas e características, pode-se aferir que o feminismo contemporâneo é fruto 

de inúmeras concepções que estiveram atreladas às demandas e as reivindicações 

necessárias de cada época. 

Pode-se encontrar, então, o feminismo conservadorista, também chamado de 

feminismo burguês, preocupa-se com as tensões presentes nas relações entre as 

categorias de sexo, derivadas da dominação exercida sobre a mulher, mas, não 

questiona as origens político-culturais dessa desigualdade (SAFFIOTI, 1976, p. 105). 

Existe também o feminismo liberal, sua luta se dá no plano formal, da lei, por acreditar 

no aperfeiçoamento progressivo dos dispositivos legais como forma de implantar a 

igualdade de direitos. Outro feminismo é o dogmático-marxista, inspirado nas obras 

de Marx e, sobretudo, Engels de onde todos os fenômenos sociais podem ser 

interpretados como lutas de classes e o problema da mulher seria parte dos problemas 

sociais gerais.  

O feminismo radical, no entanto, trabalha com a ideia de patriarcado, um 

sistema de dominação dos homens sobre as mulheres em todas as esferas da 
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sociedade, a família é vista como o local por excelência de uma psicologia do poder, 

servindo de base para hierarquizações e subjugações em todos os campos do social. 

Por fim, a socialista, baseado na dialética marxista “enquanto método que exige a 

formulação de novos conceitos adequados à análise de novas realidades, ou a 

reformulação de categorias conceituais inadequadas para uma análise conjunta dos 

dois fenômenos em pauta –classes sociais e categoria de sexo– e suas inter-relações” 

(SAFFIOTI, 1987, p. 113-114).  

Algumas autoras acrescentam, ainda, o feminismo anarquista, que é contrário 

a todas as formas de hierarquia e à delegação de poderes, luta por “uma sociedade 

sem patrões, autoridades, religiões e preconceitos, onde as relações amorosas e 

sexuais seriam livres” (FERREIRA, 1996, p. 164); o feminismo chamado de eco 

feminismo, termo originalmente usado pela francesa Françoise d´Eaubonne (1974) 

para se referir à luta ecológica/ambientalista aliada ao feminismo. Esse movimento 

busca o fim de todas as formas de opressão incluindo a opressão ser humano-

natureza, buscando um convívio sem dominante e dominado, onde há 

complementação e nunca exploração.  

Tem ainda algumas teorias que evidenciam o feminismo existencialista, que é 

o pautado nas ideias Simone de Beauvoir e o feminismo da diferença, que parte do 

pressuposto de que as diferenças entre homens e mulheres não são o problema, mas 

a polarização e a hierarquização dessas diferenças por parte de quem as define. 

O feminismo pode ser considerado, genericamente, uma teoria política e uma 

prática social que tem por objetivo compreender a origem da opressão das mulheres 

para, assim, pretender superar a condição de inferioridade que lhes foi imposta ao 

longo da história. Ainda, segundo Célia Regina Jardim Pinto: 

 

[...]é um movimento que produz sua própria reflexão crítica, sua 
própria teoria. Esta coincidência entre militância e teoria é rara e 
deriva-se, entre outras razões, do tipo social de militante que 
impulsionou, pelo menos em um primeiro momento, o feminismo da 
segunda metade do século XX: mulheres de classe média, educadas, 
principalmente, nas áreas das Humanidades, da Crítica Literária e da 
Psicanálise. Pode se conhecer o movimento feminista a partir de duas 
vertentes: da história do feminismo, ou seja, da ação do movimento 
feminista, e da produção teórica feminista nas áreas da História, 
Ciências Sociais, Crítica Literária e Psicanálise. Por esta sua dupla 
característica, tanto o movimento feminista quanto a sua teoria 
transbordara seus limites, provocando um interessante embate e 
reordenamento de diversas naturezas na história dos movimentos 
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sociais e nas próprias teorias das Ciências Humanas em geral 
(PINTO, 2010, p. 15). 

 

A participação do movimento feminista em reivindicações como a igualdade 

formal e econômica, a liberdade reprodutiva e sexual, e o direito à diversidade sexual, 

racial e étnica, refletiu diretamente na elaboração de normas de proteção aos direitos 

humanos. Para Piovesan (2012, p. 7), essas reivindicações foram incorporadas pelos 

tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e, ao se realizar um balanço 

das últimas décadas, constata-se que o movimento internacional de proteção aos 

direitos humanos das mulheres teve como foco três conteúdos centrais, que seriam: 

a discriminação e a violência contra a mulher e os direitos sexuais e reprodutivos. 

A contribuição dos tratados internacionais de proteção a direitos humanos 

auxilia de forma expressiva na promoção das liberdades e o acesso às condições 

igualitárias de desenvolvimento social. De acordo com Amartya Sen, o 

desenvolvimento de muitos países está correlatamente ligado ao ganho de poder das 

mulheres, que transparece em fatores como a educação, seu padrão de propriedade, 

as oportunidades de emprego às quais elas têm acesso e o funcionamento do 

mercado de trabalho (SEN, 2000, p. 235-236). 

O pensamento feminista é de grande complexidade e de natureza fluida e 

interconectada (BRYSON, 2003, p. 2). Assim, o feminismo nada mais é do que a 

manifestação de propagação de igualdade, uma luta pelos direitos das mulheres por 

serem reconhecidas como sujeito de respeito, valor e dignidade. E, apesar de o termo 

feminismo ter sido cunhado no ocidente somente na segunda metade do século XIX, 

o caminho percorrido para se chegar a fundar uma teoria feminista foi longo, 

decorrente de uma série de experiências históricas fundamentais para a constituição 

da primeira e da segunda onda do feminismo1. 

Por mais paradoxal que pareça à primeira vista, pode-se observar uma 

receptividade e uma abertura muito interessante para as mulheres na primeira fase 

do Cristianismo, apesar de a matéria religiosa estar sempre em primeiro plano 

(LEGATES, 2001, p. 27). No século III, o Cristianismo institui a castidade tanto para 

homens como para as mulheres e, apesar dessa condição ser aparentemente 

                                                           
1 É comum entender o feminismo através de ondas, e recebem tal denominação por serem marcadores 

de época e terem características próprias. Porém, vale mencionar que há ausência de um consenso 
em relação a esses marcos, aqui mantidos para efeito didático. 
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repressiva, as mulheres conseguiram se beneficiar do pensamento cristão buscando 

outras perspectivas para suas vidas. 

Esse período histórico era composto de baixa densidade demográfica e a 

reprodução uma necessidade fundamental na comunidade. A título de informação 

LeGates aduz que, no fim do mundo romano, para que a população pudesse ser 

mantida, cada mulher deveria ter cerca de pelo menos cinco filhos (LEGATES, 2001, 

p. 28). Assim, a maternidade parecia ser o destino de qualquer mulher, e muitas 

começaram a se apropriar dessas condições do início do Cristianismo e divulgar a 

castidade para se insurgirem contra o que, por convenção, se esperava delas dentro 

da comunidade: o casamento e a maternidade.  

Não é difícil imaginar que esse movimento começou a incomodar até mesmo 

dentro do próprio Cristianismo. Como consequência, essa abertura inicial foi reprimida 

e, no século V, a estrutura da igreja era praticamente patriarcal. O que importa 

salientar neste momento é que a Idade Média foi um período que indubitavelmente os 

homens tiveram o controle das escrituras e do saber. E que, apesar das condições 

serem grandemente desfavoráveis para as mulheres, elas conseguiram elaborar 

linhas de fuga e construir alternativas às suas realidades, os mosteiros passaram a 

ser um espaço interessante de autonomia para as mulheres que conseguissem 

percebê-lo (LEGATES, 2001, p. 32).  

A educação nos mosteiros era para ambos os sexos e lá, além do 

conhecimento da Bíblia, aprofundavam-se os estudos de direito canônico e direito 

civil. Além disso, muitas mulheres presentes nos mosteiros tinham conhecimento de 

artes, uma vez que esses lugares eram verdadeiros depositários de obras de arte 

(MENDES, 2017, p. 120).  

Vale mencionar, ainda, o poder político e econômico que era viabilizado às 

mulheres a partir desses lugares. Tradicionalmente, os monastérios possuíam 

importantes pedaços de terra, o que os faziam ser algumas vezes grandes centros de 

administração, economia e política. Identifica-se uma oportunidade de tomada de 

poder das mulheres, foi um momento histórico em que elas tinham poder para 

administrar cidades, recolher dinheiro e em alguns casos, elas chegaram até a 

administrar comunidades tanto de monges, quanto de freiras ao mesmo tempo 

(LEGATES, 2001, p. 33). 

Portanto, no princípio da Idade Média, mulheres foram parar nos mosteiros fruto 

de um processo espontâneo no início do Cristianismo, lugar em que encontraram de 
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início as portas abertas. Muitas se apropriaram da religião para ter alguma espécie de 

autonomia e por mais contraditório que pareça, conseguiram se beneficiar dos 

modelos femininos instituídos na época.  

Porém, com a baixa Idade Média os mosteiros que antes eram espaços de 

formação intelectual para as mulheres, transformaram-se em verdadeiros cárceres, 

destinados à correição do que supostamente era considerado uma perversidade 

própria do sexo, segundo a medicina, a teologia e até mesmo o direito das épocas 

seguintes. Reforça-se o entendimento de Carla Casagrande (1990, p. 99) de que o 

final da Idade Média é um período paradigmático, onde se inicia um grande projeto 

destinado a descrever e classificar as mulheres para, enfim, custodiá-las de todos os 

níveis. São diversos textos didáticos e pastorais produzidos nesse período disposto a 

amoldar um critério unânime para etiquetar a categoria feminino. 

A partir do século XII e XIII, pequenos grupos com objetivos de renovar a 

cristandade e regressar aos valores apostólicos, como humildade, castidade e 

pobreza, pipocaram por toda a Europa (OPTIZ, 1990, p. 425), não sendo indicados e 

nem admitidos pela Igreja. Muitas mulheres, impulsionados por esses grupos que 

percorriam os países, passaram a reunir-se em casas privadas ou cabanas nos 

arredores das cidades para ter uma vida simples, que lembrava a dos apóstolos de 

Cristo. Essas mulheres que não eram controladas passaram a ser vistas com maus 

olhos, consideradas prostitutas ou não puras, elevando-se a pressão da opinião 

pública e dos estamentos laicos contra a maneira de viver destas pessoas (OPTIZ, 

1990, p. 425), somente grupos que estavam instalados em casas fixas e tinham bens 

acumulados foram reconhecidos pela Igreja, os restantes viviam na mendicância. 

Existiam muitas comunidades de mulheres interessadas em teologia até 

meados do século XIII, vários eram textos e tratados demonstravam grande 

conhecimento da Bíblia e novas visões para questões controversas. Com o tratado de 

Marguerite Porète, considerada herege, morreu queimada na fogueira em 1310 

(LEGATES, 2001, p. 45), os trabalhos de Hildegard de Bingen, Catherine de Siena e 

Birgitta da Suécia (OPTIZ, 1990, p. 426). Isso tudo provocava a desconfiança de 

muitos, experimentava-se uma cultura feminina desconhecida até então, por isso 

considerada perigosa. 

De acordo com Mendes (2017, p. 122), no século XIII com a entrada desses 

grupos mendicantes, a pregação encontra a força propulsora que precisava para fazer 

espalhar uma misoginia de ordem teológica nunca vista antes. Desenvolvia-se uma 
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rede hierarquizada de relações feudais determinada por uma economia monetária e 

mercantil que, por sua vez, gestava-se novas culturas e formas de poder, erigia-se 

uma nova pedagogia para as mulheres, vistas como indivíduos predestinados ao mal. 

Pensamentos de Aristóteles passam ser revisitados por moralistas e 

pregadores neste período da história, para justificar a necessidade de custodiar as 

mulheres. Para o filósofo, as mulheres eram seres frágeis, irracionais e passionais, 

incapazes de decidir assuntos públicos, nem sequer assuntos domésticos de maior 

complexidade (CASAGRANDE, 1990, p. 121), os clérigos católicos em sua maioria 

pregavam a legitimidade exclusiva dos homens de falar a palavra de Deus. Portanto, 

as mulheres passaram a ser protegidas como se um bem fossem, escondidas e 

vigiadas como um perigo sempre iminente. 

 Quanto ao discurso jurídico medieval com relação às mulheres, importa realçar 

que tanto quando puramente canônico, quanto o influenciado pelo direito romano, 

sempre se constituiu como um dos pilares fundamentais da custódia feminina. De fato, 

vale relembrar que mesmo com as invasões bárbaras e o declínio do Império Romano 

Ocidental a influência romana não deixou de existir na Europa, a organização religiosa 

e administrativa se preservou (MARTINS, 2011, p. 210). Com o desenvolvimento do 

feudalismo nos séculos X, XI e XII, o direito ficou adstrito às regulamentações muito 

particulares, estabelecidas entre senhores e servos e nesse período é o direito 

canônico que se mantém como direito escrito e universal. Ressurge o direito romano 

no final do século XII e início do século XIII, a partir da retomada do Corpus Juris Civilis 

de Justiniano (MARTINS, 2011, p. 211).  

Um dos juristas da época que se destacou foi André Tiraqueau (1488-1558), 

suas sentenças eram para as mulheres um catálogo de interdições de todas as formas 

(MENDES, 2017, p. 137), as proibia de ensinar, de falar a palavra de Deus, era um 

verdadeiro reflexo da ordem vigente. As divergências entre os juristas eram somente 

quanto aos fundamentos da pena que ia ser aplicada às mulheres. Em sua maioria, 

eram reprodutores dos discursos da época, onde mulheres eram vistas como 

impetuosas, frágeis, inconstantes e por isso não poderiam de modo algum ser juiz. 

Além disso, deviam respeito e obediência ao homem, por isso estavam juridicamente 

sob o poder do marido. 

 Com o descrito acima, percebe-se a relevância de analisar as experiências 

históricas das mulheres no período medieval, o que leva à constatação da presença 

de uma herança medieval referente ao projeto de custódia que fortaleceu 



36 
 

institucionalmente e subterraneamente a existência de cárceres e a afirmação de que 

o gênero feminino constituiria um grupo perigoso. De acordo com Mendes, durante o 

período inquisitorial, houve uma coordenação dos diversos ramos dos saberes (o 

teológico, o jurídico e o médico), e isso resultou em um discurso forte do poder punitivo 

em relação às mulheres, formando “[...] uma narrativa tão eloquente que durante muito 

tempo nada a pode suplantar” (MENDES, 2018). Assim, a ideologia em relação às 

mulheres sempre foi a de custodiar, de reprimir, de vigiar e encarcerar, isso tudo 

mediante mecanismos de exercício de poder tanto do Estado, como da sociedade e 

da família. 

Um outro ponto de análise sobre os movimentos e experiências históricas 

preparatórias das primeiras “ondas” do feminismo no ocidente ocorre em meio ao 

movimento filosófico do Iluminismo e da Revolução Liberal, ou seja, séculos XVII e 

XVIII, apresentando como base de pensamento a premissa de que todos os seres 

humanos nascem livres e iguais, consequentemente com iguais direitos e deveres 

(ROUSSEAU, 1981, p. 192); isto é, a reivindicação do contrato social era a igualdade 

e a liberdade, consideradas como inerentes a qualquer indivíduo. Todavia, a liberdade 

e igualdade propagada neste período não se estendia às mulheres, os iluministas 

carregavam as tradições liberais e reforçavam a dicotomia entre o feminino e o 

masculino incutido na sociedade como algo comum e passivo por todos, tendo em 

vista a herança trazida dos períodos históricos anteriores, ou seja, a mulher é um ser 

não dotado de razão, e que atuava no espaço privado de forma limitada. 

Os pensadores de destaque da área das ciências sociais que justificaram a 

desigualdade mencionada foram Locke (1632-1704) e Rousseau (1712-1778). E é 

nesse momento que se prega a distinção entre sociedade política e sociedade 

conjugal-familiar, sendo atribuída a ideia de igualdade para a primeira e manutenção 

da tradição absolutista e patriarcal para a segunda, postulando pela sujeição natural 

da mulher ao homem. Ou seja, o contratualismo seria por excelência um mecanismo 

de controle social, já dentro da atuação do poder constituído, uma forma de constituir 

relações de subordinação e não de liberdade. 

Desse modo, é notório que tal período da história foi favorável às criticas 

sociais. Nesse sentido, tentando reverter uma tradição que não era favorável às 

mulheres, muitas feministas se instigaram com os ideais contratualistas e decidem 

utilizá-los, inspiradas em Locke (LEGATES, 2001, p. 121) e, mais tarde, orientando 

um caminho a partir de Rousseau. Assim, apesar das condições desfavoráveis, muito 
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do que foi pensado nessa época auxiliou também na configuração do feminismo do 

século XIX, quando se iniciam as ondas feministas.  

As primeiras feministas ocidentais que apresentaram uma noção de mulher 

como uma coletividade, um grupo submetido a um aparato de dominação comum, 

foram as inglesas, no final do século XVII e início do século XVIII. Destaque especial 

merece a inglesa Mary Wollstonecraft que em 1792 publicou a obra “A vindication of 

the rights of woman” contestando bases patriarcais da época ao denunciar a exclusão 

de direitos inerentes às mulheres, bem como o ser social presente no feminino 

(BICALHO, 2003, p. 38-39).  

A produção francesa desse período sobre o tema das desigualdades entre os 

sexos ficou a cargo de Marie Jeanne Riccoboni (OLIVEIRA, 2007, p. 77), e outra 

francesa de destaque foi Olympe de Gouges qu,  em 1791, escreveu a “Declaração 

dos Direitos da Mulher e da Cidadã”, discutindo sobre o papel político feminino, a 

declaração era composta por dezessete artigos (ASSMANN, 2018), , vivenciou seu 

derradeiro combate contra a concepção de direitos universais do cidadão, 

denunciando a ausência das mulheres e a necessidade de que elas fossem 

contempladas legalmente. 

É nesse cenário de efervescência que iniciaram movimentações femininas em 

busca de seus direitos. Impulsionadas pelas ideias da Revolução Francesa de 

liberdade, igualdade e fraternidade passaram a lutar contra a divisão do público e 

privado, reagindo contrariamente às contradições filosóficas que romperam a visão 

mítica que sacralizava as desigualdades sociais (TOUPIN, 1998, p. 11). 

Enfim, com todo o referencial teórico do período entre século XVII e XVIII, é 

que o feminismo surge e se desenvolve com características de movimento de ruptura 

contradição existente entre os princípios iluministas de igualdade universal e a 

exclusão das mulheres do acesso à plena cidadania. É importante, ainda, mencionar 

que apesar das dificuldades teóricas ao longo das revoluções dessa época, existiram 

mulheres que além de participarem ativamente dos processos revolucionários, 

também souberam se apropriar do tempo para apontar as singularidades dos 

mecanismos de poder aos quais estavam submetidas, como uma forma de poder 

constituinte (OLIVEIRA, 2007, p. 80).  

Com a chegada do século XIX, a formação do feminismo foi se intensificando 

de uma forma mais radical, tanto na teoria quanto no movimento. Então, a chamada 

primeira “onda” do feminismo se deu no transcorrer desse século, quando as 
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mulheres, inicialmente na Inglaterra, organizaram-se para lutar por seus direitos. O 

primeiro destes direitos que se popularizou foi o voto (PINTO, 2010, p. 15), o 

movimento sufragista espalhou pela Europa e Estados Unidos (movimento sufragista 

esteve inicialmente relacionado com o movimento Abolicionista). Procurava-se, então, 

incluir as mulheres no espaço público, quando até então sua atuação social se 

restringia ao mundo privado, doméstico. 

O feminismo pela primeira vez é visto como movimento social de identidade 

autônoma teórica e organizativa, ocupando espaço de relevância nas discussões de 

caráter igualitário. As expectativas levantadas pela modernidade se contrastavam com 

a desigualdade social existente, e essas contradições foram essenciais para o 

desenvolvimento dos movimentos sociais e das teorias emancipatórias. 

Alguns destaques de pensadoras feministas neste primeiro momento são Flora 

Tristán (com a obra Promenades dans Londres), e Harriet Taylor (MILL, 1970) que 

comungava das mesmas ideias de Mill, ou seja, participação no mercado de trabalho 

na sociedade capitalista e direito à propriedade dentro de uma sociedade democrática. 

Os discursos giravam em torno do direito das mulheres à educação, ao trabalho, e 

ainda se questionavam as instituições políticas, a família e a própria sociedade 

(RUETHER, 1993, p. 180). Outros nomes de grande relevância foram das feministas 

Alexandra Kollontai e Virginia Woolf que mantiveram o foco no direito ao voto feminino.  

A primeira “onda” ou fase do feminismo foi constituída de diversos movimentos 

sociais que ora se aproximavam, ora se colidiam, de acordo com as condições 

específicas de cada local. Essa fase inicial se restringiu basicamente à luta pelo voto 

das mulheres, não conseguindo conjugar de forma eficiente forças com as lutas 

referentes à classe e à raça. A segunda “onda” do feminismo tem como marco a 

década de 60, e ganha destaque nos Estados Unidos e Europa. Foi uma fase marcada 

pelo espaço aberto que a mídia proporcionou à luta das mulheres que, inicialmente, 

além de manter pautas dos feminismos anteriores, tinha um caráter de libertação 

sexual e lutava pelo reconhecimento dos direitos reprodutivos, como os direitos à 

contracepção e ao aborto (ALVES, 2007, p. 52). Uma obra de grande influência nesse 

período e até hoje é O segundo sexo de a de Simone de Beauvoir, e é nela que a 

autora estabelece uma das máximas do feminismo: “não se nasce mulher, se torna 

mulher” (PINTO, 2010, p. 16).  

Nesse ínterim que as primeiras manifestações do feminismo desse período 

buscavam tanto a recuperação do poder de procriação quanto a obtenção de uma 
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nova liberdade sexual. É a partir da década de 60 que se caracteriza uma intensa luta 

contra a discriminação racial, pelos direitos de minorias e reinvindicações estudantis 

(ALVES, 2007, p. 58). Amplia-se, dessa forma, o entendimento sobre o universo de 

possibilidades de formas de exercício de poder para além das estritamente 

econômica.  

O movimento feminista passa a ser um verdadeiro movimento de massa que 

começa a se formar a partir da década 60, com força política e potencial de 

transformação social. Momento esse de grandes agitações sócio-políticas como 

reação as contradições apresentadas pelo sistema que tem sua legitimação na 

universalidade de seus princípios, mas que, na vida real, apresenta características 

sexista, racista e classista. 

Assim, surgem nessa época, até meados dos anos 80, múltiplos movimentos 

sociais radicais, como os antirracistas, os movimentos estudantis, pacifistas e 

principalmente o feminista. Entre eles havia um liame que os conectavam, o caráter 

contrário à ordem cultural estabelecida (RUETHER, 1993, p. 187-189). Feministas 

importantes desse período trabalhavam em estudos que giravam em torno do 

patriarcado e política sexual. Entre elas estão Kate Millet (“Política sexual”, 1970, 

nascendo assim a teoria feminista radical), Shulamit Firestone (“A dialética dos sexos”, 

1971), Juliet Mitchell (“A condição da mulher”, 1971 e “Psicanálise e feminismo”, 

1974). Insta salientar que ainda neste período se iniciam os estudos sobre gênero, 

passando o debate feminista a ser delineado com os contornos que atualmente 

estudados. 

 

2.2.1 Breve histórico do movimento feminista no Brasil 
 

No território nacional, o movimento feminista teve algumas peculiaridades que 

merecem ser mencionadas. Portanto, abordar-se-á de maneira breve a questão 

histórica do movimento feminista no âmbito brasileiro. Para a autora Eva Altermann 

Blay (2001, p. 82), o movimento feminista brasileiro teria passado por três momentos 

específicos: o primeiro compreendendo o século XIX; o segundo ligado à luta pelo 

voto e o terceiro a partir do ano de 1970. Nesse trabalho, porém, abordará de maneira 

didática, como a maioria da literatura sobre o tema, o movimento feminista brasileiro 
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por ondas, ou melhor, por fases, na qual se totalizam em três. Todavia, existe ainda 

quem afirma a existência de uma quarta onda, como sendo a vigente no atual século.  

Assim, a primeira onda fora vigente entre o final do século XIX e início do século 

XX e também se manifestou mais publicamente por meio da luta pelo voto. Segundo 

Célia Regina Jardim Pinto (2003, p. 10-11) o movimento pode ser subdivido em três 

vertentes, a primeira seria a vertente “bem-comportada”, na qual era liderada por 

Bertha Lutz, bióloga r cientista de relevância, que estudou no exterior e voltou para o 

Brasil na década de 1910, iniciando a luta pelo voto. Ela, em 1927, realizou um abaixo-

assinado ao Senado, requerendo a aprovação do Projeto de Lei, de autoria do 

Senador Juvenal Larmartine, que dava o direito de voto às mulheres. Além disso, 

também desenvolveu a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. 

A segunda vertente sobreveio por fortes manifestações na imprensa feminista, 

na qual buscavam abordar, além das questões dos direitos políticos, as questões 

sobre a relação de dominação masculina e assim fazer desenvolver uma opinião 

pública ao seu favor. Na terceira vertente se encontra uma nova modalidade de 

feminismo, no qual é idealizado não apenas pela classe média e intelectualizada de 

mulheres, mas também pela presença de uma classe operária. Foi a vertente que 

trouxe o feminismo anarquista, no qual as questões debatidas giravam em torno da 

total liberdade da mulher, sob o fundamento da questão de gênero ser percebida como 

um aspecto organizador de um dos elementos estruturantes das desigualdades nas 

relações de trabalho (PINTO, 2003, p. 34). 

A segunda “onda” ou fase feminista no Brasil ficou compreendida entre o 

período dos anos 60 até os 80, no qual se restaram debatidas as questões sobre o 

corpo, sexualidade, reprodutividade e violência de gênero. No Brasil, a década de 

1960 teve uma dinâmica diferente em relação ao resto do mundo. Nos primeiros anos 

da década, houve grande efervescência político-social, foi o período que Jânio 

Quadros renuncia após sua vitória nas eleições, e Jango chega ao poder aceitando o 

parlamentarismo buscando evitar um golpe de estado.  

Porém, em 1964 sobreveio golpe militar instalando a ditadura, sendo o ano de 

1968 o das medidas mais rigorosas. O Ato Institucional n. 5 transformava o Presidente 

da República em um legítimo ditador. Ou seja, foi um tempo de grande repressão, e é 

neste ambiente que aconteceram as primeiras manifestações feministas no Brasil 

(PINTO, 2010, p. 16).  
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Ainda podemos destacar, nesse momento, dois eventos marcantes: o primeiro 

como sendo o Conselho Nacional da Mulher, liderado pela advogada Romy Medeiros 

e o segundo eram as reuniões de grupos de mulheres de caráter quase privado. Esses 

eventos discutiam questões polêmicas, como a questão do planejamento familiar e a 

posição da mulher diante da nova tecnologia. Não obstante, buscavam abordar sobre 

as lutas de classe, dando ênfase ao corpo, à sexualidade, como a questão do aborto, 

e ao prazer, bem como a discussão de mulheres exiladas (PINTO, 2003, p. 49-55).  

Em 1975, ocorre outro marco de extrema importância, a I Conferência 

Internacional da Mulher, que ocorrerá no México, realizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher aprovada em 1979 pela Assembleia Geral, em vigor 

desde 1981 Essa convenção foi resultado das reivindicações do movimento de 

mulheres, a partir da primeira Conferência Mundial realizada no México.  

A Convenção define a discriminação contra a mulher como qualquer distinção, 

exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha por objeto anular o reconhecimento, 

o gozo ou o exercício de direitos humanos ou liberdades fundamentais pelas 

mulheres. A temática não foi abordada com tanta clareza no documento internacional, 

tendo sido o tema melhor trabalhado na Recomendação Geral n. 19, que 

expressamente declara que “a violência baseada no gênero é uma forma de 

discriminação que compromete seriamente a capacidade das mulheres de gozarem 

de seus direitos e liberdades em um patamar de equidade em relação aos homens”. 

Assim, a Convenção foi um marco de real importância internacional, cujo 

objetivo é promover a plena igualdade entre homens e mulheres num mundo baseado 

na equidade e na justiça. Diante dessa perspectiva, se enfatiza que, apesar de ser um 

texto que representa um progresso na luta contra a discriminação, o documento não 

é uma ferramenta de reconhecimento de direitos humanos novos, mas sim de 

promoção dos existentes nesse momento. 

Regressando para a temática do período da segunda onda do feminismo no 

Brasil, o que se observa é que enquanto as mulheres no Brasil organizavam as 

primeiras manifestações, as exiladas entravam em contato com o feminismo europeu 

e começavam a reunir-se, sendo lançada em 1976 pelo Círculo da Mulher em Paris A 

Carta Política, que relata bem a situação que as mulheres se encontravam:  
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Ninguém melhor que o oprimido está habilitado a lutar contra a sua 
opressão. Somente nós mulheres organizadas autonomamente 
podemos estar na vanguarda dessa luta, levantando nossas 
reivindicações e problemas específicos. Nosso objetivo ao defender a 
organização independente das mulheres não é separar, dividir, 
diferenciar nossas lutas das lutas que conjuntamente homens e 
mulheres travam pela destruição de todas as relações de dominação 
da sociedade capitalista (PINTO, 2003, p. 54). 

 

Dessa maneira, essa segunda onda fora marcada pelo movimento da 

redemocratização e, nos anos 80, o feminismo no Brasil entra em uma fase 

proliferativa de luta pelos direitos das mulheres, tratando de diversos temas, como: 

sexualidade, igualdade, violência, direito ao trabalho, no casamento, opções sexuais 

e racismo.  

De acordo com Gohn (1995, p. 44), esses novos movimentos diferenciam-se 

daqueles das décadas anteriores por não se organizarem a partir do mundo do 

trabalho. Eram grupos de pessoas oriundas de diferentes classes e camadas sociais 

que politizaram suas demandas, criando um universo político de força próprio dentro 

da sociedade. Suas ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria 

uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta 

identidade, “[...]decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a partir 

da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo” (GOHN, 

1995, p. 44). 

A terceira onda do movimento é abrangida pelo período de 1990 a 2000 e aqui 

se tem um movimento feminista pós-moderno, no qual há a batalha da diferença sobre 

a diferença. A história imbuída de uma epistemologia feminista e que considera as 

relações de gênero passa a ganhar espaço editorial principalmente a partir dos anos 

1990, e vai se contrapor a uma história que oculta as mulheres. Conforme Margareth 

Rago (1998, p. 23-24) assevera: 

 

O feminismo não apenas tem produzido uma crítica contundente ao 
modo de produção do conhecimento científico, como também propõe 
um modo alternativo de operação e articulação nesta esfera. Além 
disso, se considerarmos que as mulheres trazem uma experiência 
histórica e cultural diferenciada da masculina, ao menos até o 
presente, uma experiência que várias já classificaram como das 
margens, da construção miúda, da gestão do detalhe, que se expressa 
na busca de uma nova linguagem, ou na produção de um 
contradiscurso, é inegável que uma profunda mutação vem se 
processando, também, na produção do conhecimento científico.  
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Nos dias atuais, os estudos feministas e de gênero têm seu reconhecimento e 

seu status no espaço acadêmico, constitui uma verdadeira epistemologia do 

conhecimento. Destaca-se, então, que em cada onda do movimento feminista, existiu 

uma luta específica sobre a mulher, valendo relembrar que foi por meio da primeira 

onda que o movimento busca, predominantemente, os direitos políticos das mulheres. 

Em relação à segunda onda, tem-se a luta contra a ditadura militar e a existência de 

um movimento feminista formalizado. Na terceira, estaremos a ver a batalha, 

efetivamente, pela igualdade de gênero social e política e, por fim, a quarta onda que 

procura rediscutir os princípios da primeira, mas que não foi objeto de análise no 

presente trabalho. 

 

2.3 A QUESTÃO CARCERÁRIA NO BRASIL  
 

É diante do aumento substancial da população carcerária feminina e do cenário 

de violações de direitos que se verifica a real importância de se tratar da temática 

mulheres em situação de cárcere. Assim, se faz mister, inicialmente, promover 

reflexões sobre a questão carcerária no Brasil.  

Os presídios e cadeias públicas afiguram-se como depósitos humanos e palcos 

das maiores violações aos direitos fundamentais do homem. Na sentença penal não 

só há o cerceamento da liberdade do cidadão, mas de outros direitos essenciais 

também.  

O direito à honra, privacidade, intimidade, liberdade sexual, saúde, educação, 

assistência jurídica, alimentação e vestuário dignos são os exemplos de direitos 

violados que parecem invisíveis aos olhos do poder estatal. A ressocialização no 

sistema prisional vigente é uma verdadeira e grande utopia. 

Os relatórios do International Center for Prison Studies (ICPS) alertam há anos 

sobre o assustador aumento da população em situação de cárcere. Um relatório 

publicado em 2018, Word Prison Population List, pelo Institute for Criminal Policy 

Research (CIPR) expõe que mais de 10,74 milhões de pessoas estão presas por todo 

o mundo, tanto de maneira preventiva como as já condenadas. O número pode ser 

ainda maior, pois falta contabilizar os presos de algumas jurisdições que não estão 

plenamente reconhecidas internacionalmente. De acordo com o relatório: 
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Desde o ano 2000, a população prisional mundial total cresceu quase 
24%, um pouco maior do que o aumento estimado da população geral 
do mundo durante o mesmo período. Há diferenças consideráveis 
entre os continentes, com variações dentro deles. A população presa 
na Oceania aumentou em quase 86%, e nas Américas em 41%; na 
Ásia em 38% e na África em 29%, na Europa, por outro lado, a 
população carcerária total diminuiu em 22%. O número europeu reflete 
quedas na população prisional na Rússia (45%) e na Europa Central 
e Oriental; a população carcerária na Europa, exceto a Rússia, 
aumentou 3%. Aumentos particularmente grandes foram registrados 
na América do Sul (175%) e no Sudeste Asiático (122%) (CIPR, 2018, 
p. 2, tradução nossa)2. 

 

 De fato, os números são alarmantes, o fenômeno do encarceramento em 

massa apresenta diversas consequências que, apoiado no prisma da proteção efetiva 

dos direitos humanos, apontam para danos graves e tendências político penais 

perigosas (BEIRAS, 2019, p. 49). 

 Segundo a reflexão de Elías Carranza (2012), existem duas respostas que 

podem ser adotadas quando se for questionado o motivo do aumento gigantesco da 

população presa: 

 

Duas respostas clássicas foram dadas à essa pergunta: i) Porque há 
mais delito. Esta resposta considera as taxas penitenciárias como 
indicadores de criminalidade; e ii) Porque há políticas que promovem 
maior uso da justiça penal e da prisão. Esta resposta inclui o resultado 
de pesquisas que verificam que nem sempre existe correlação entre o 
aumento das taxas penitenciárias e as taxas de criminalidade, 
observando-se casos em que a população prisional aumenta 
paralelamente a taxas de criminalidade planas ou mesmo 
decrescentes. No caso dos países da América Latina e do Caribe, o 
ILANUD verificou que (...) as políticas de maior uso e maior severidade 
da justiça criminal prevalecem na maioria dos países (CARRANZA, 
2012, p. 37)3 

                                                           
2“Since about the year 2000 the world prison population total has grown by 24%, which is about the 
same as the estimated increase in the world’s general population over the same period. There are 
considerable differences between the continents, and variation within continents. The total prison 
population in Oceania has increased by 86%, that in the Americas by 41%, that in Asia by 38% and that 
in Africa by 29%; in Europe, by contrast, the total prison population has decreased by 22%. The 
European figure reflects large falls in prison populations in Russia (45%) and also in central and eastern 
Europe; the prison population in Europe other than Russia has increased by 3%. Particularly large rises 
have been recorded in south America (175%) and south-eastern Asia (122%).” 

3 “Dos respuestas clásicas se han dado a esta pregunta: i) Porque hay más delito. Esta respuesta 
considera las tasas penitenciarias como indicadores de criminalidad; y ii) Porque hay políticas que 
promueven un mayor uso de la justicia penal y la prisión. Esta res-puesta recoge el resultado de 
investigaciones que verifican que no siempre existe correlación entre el aumento de las tasas 
penitenciarias y las tasas de criminalidad, habiéndose observado casos en los que aumenta la 
población penitenciaria paralelamente a tasas de criminalidad planas o inclusive descendentes. En el 
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A contemporânea crise econômica favorece para afigurar os contornos do 

Estado penal máximo cujo investimento em políticas penais extremamente punitivistas 

é alto. Assim, para essa lógica, é mais “viável” apostar nestas politicas penais que em 

outras de ordem social que buscam traçar rotas alternativas à prisão com medidas 

restaurativas, comunitárias ou médico-assistenciais, as quais, de acordo com Beiras 

(2019, p. 55), “iniciavam com a manutenção dos infratores na comunidade-sociedade-

território e, em última instância, na prisão, e hoje são modelos tão abandonados que 

parecem desconhecidos para a própria comunidade científica”. 

 Conforme as reflexões teóricas de Iñaki Rivera Beiras (2019, p. 53-54), as 

consequências do fenômeno do encarceramento em massa são diversas e causam 

danos sociais generalizados e difusos. De um lado, a superlotação dos cárceres em 

colapso coloca em cheque os direitos fundamentais dos indivíduos presos e violações 

de recomendações e tratados internacionais como, por exemplo, as Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Reclusos da ONU de 1955 e 2015 e a Convenção contra a 

Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes da ONU 

de 1984. De outro lado, os danos sofridos acima também refletem em outros grupos 

de indivíduos, nas palavras do autor: 

 

Os danos acimas mencionados também são projetados em outros 
grupos de pessoas afetadas, especialmente sobre as famílias e 
ambientes sociais das pessoas presas, não menos prejudicadas que 
estás em uma série de questões essenciais de caráter pessoal, 
afetivo, laboral, econômico, assistencial. E são muito especialmente 
as mulheres que sofrem em suas vidas cotidianas a ausência de 
maridos, filhos e pais em privação de liberdade, danos cujo exame 
requer uma especial perspectiva de gênero em sua consideração. Da 
mesma forma, os próprios trabalhadores penitenciários (funcionários 
regimentais, de tratamento, de atenção à saúde e à educação e de 
gestão administrativa) internalizam e também sofrem os efeitos 
negativos da segregação prisional em massa, com importantes índices 
de distúrbios emocionais, psicológicos, e de forma pressão laboral e 
institucional (BEIRAS, 2019, p. 53-54). 

 

 Encarceramento em massa afeta a sociedade como um todo, há um grande 

dano social causado gerado por opções punitivas de alto custo econômico, cultural e 

                                                           
caso de los países de América Latina y el Caribe el ILANUD ha verificado que (...) prevalecen políticas 
de mayor uso y mayor severidad de la justicia penal. Retomaremos este tema en mayor profundidad 
más adelante.” 
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político-social. Isso decorre porque contribui para maximizar ainda mais a 

vulnerabilidade de muitos setores sociais. 

O cárcere segue ocupando posição central no sistema formal de controle e 

seus números são muito significativos, revelando a potência crescente de uma política 

criminal hostil e excludente, marcada, sobretudo, pela seletividade e pela negação de 

direitos a parcelas mais vulneráveis da população, a juventude negra e pobre é a que 

mais sofre a seletividade genocida das agências punitivas brasileiras (CARVALHO, 

2010, p. 143). 

Neste ínterim, é importante a lição que Beiras (2019, p. 55): 

 

Hoje em dia, em vez de ter prisões que realmente albergassem as 
pessoas que cometeram os crimes mais graves e atentaram contra 
outras pessoas ou contra toda a ordem socioeconômica, temos 
centros onde tais infrações representam entre 10 e 15% do total da 
população presa. Tanto na Europa como na América Latina o restante 
85-90% é geralmente composto de jovens, de classe subalternas, com 
altos índices de doenças, analfabetismo, falta de trabalho, 
estrangeiros e mulheres com crianças pequenas sobre seus cuidados 
(European Prision Observatory 2014 e ILANUD 2013). Ao se tratar de 
populações altamente vulneráveis, o dano causado por uma opção 
segregacionista e massiva resulta muito difundido e diversificado: 
presos, membros da família (especialmente mulheres), agentes 
penitenciários e setores sociais são – em diferentes níveis e naturezas 
– os receptores do dano acima mencionado, em um processo que não 
parece poder ser detido. 

 

Em terras brasileiras a realidade é a mesma, se encarcera cada vez mais 

indivíduos jovens, pobres e com baixa escolaridade. O Brasil é o terceiro país com 

mais pessoas em situação de cárcere do mundo, são cerca de 726.354 pessoas 

privadas de liberdade (BRASIL, 2017a), fica abaixo apenas dos Estados Unidos e 

China.  

Há um grande afastamento entre a mens legis e a realidade do sistema 

carcerário nacional, e isso é decorrente da ausência de vontade política por parte do 

próprio Estado em tutelar uma minoria impopular (SANTOS; ÁVILA, 2017, p. 270). No 

âmbito constitucional, a dignidade da pessoa humana consagrada no artigo 1º, inciso 

III demarca um campo de padrão mínimo na esfera dos direitos sociais, e isso 

evidencia que a falta de condições materiais mínimas ao homem retira da pessoa o 

seu desenvolvimento físico e psíquico, gerando muita injustiça.  
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Além do princípio basilar da dignidade humana, há trinta e duas disposições só 

no artigo 5º, destinadas à proteção, direta ou indireta, das garantias da pessoa privada 

de liberdade. Um agrupamento de normas que revela um compromisso aparente do 

Estado. No âmbito infraconstitucional, o descompasso entre norma e realidade pode 

ser facilmente observado ao tomar como parâmetro a Lei de Execuções Penais, que 

encampa rol extenso de direitos e deveres do preso objetivando a humanização do 

cumprimento da pena.  

Ainda, a situação degradante da prisão brasileira já foi amplamente explorada 

e está descrita em diversos relatórios de organizações nacionais e internacionais que 

monitoram as violações de direitos humanos no sistema carcerário, além de estar 

amplamente estampada em todos os dados oficiais do governo brasileiro, que não 

deixam dúvidas sobre a insuficiência das políticas públicas voltadas ao cárcere até 

então desenvolvidas. 

Documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário também revitalizam 

a necessidade de proteger a pessoa encarcerada, como  a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, 

Resolução da ONU, e as Regras de Bangkok que foram aprovadas em 2010 pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, e é um importante documento internacional, 

em que são reafirmados direitos humanos relativos à maternidade, à família, à saúde 

da mulher, inclusive sexual e reprodutiva, e de seus filhos no cárcere; e a Conferência 

Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, Egito. 

Apesar de um quadro de previsões constitucionais, infraconstitucionais e 

documentos internacionais que preveem direitos e regras mínimas de tratamentos de 

pessoas em situação de cárcere, ainda se verifica um quadro violação massiva a 

direitos fundamentais e a grande falência de políticas públicas envoltas de uma cultura 

punitiva, em que está inserido o desejo de maior hipertrofia do sistema penal como 

resposta aos riscos da atualidade.  

O Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN) será uma 

ferramenta fundamental e servirá como ponto de partida e base para este estudo. 

Esse sistema é um programa (software) de coleta de dados do Sistema Penitenciário 

alimentado pelos próprios Estados e os dados, consolidados pelo Departamento 

Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, fornecem um retrato sobre 
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a estrutura do sistema penitenciário e um perfil dos presos e presas custodiados pelo 

Estado4.  

Os dados trazidos pelo INFOPEN demonstram que o número de pessoas 

presas cresceu 707% em relação ao total registrado no início da década de 90 

(BRASIL, 2017a). Com relação à população carcerária feminina, o aumento 

exponencial chega à 656% em relação ao total registrado no início dos anos 2000, 

enquanto a masculina o porcentual foi de 293% no mesmo período (BRASIL, 2017b). 

Reforça-se que, apesar da representação numericamente inferior de mulheres no 

sistema prisional em relação ao cárcere masculino, o aumento do encarceramento 

feminino é alarmante. O fato de o número de mulheres presas ser inferior ao número 

de presos é utilizado para justificar a secundarização das necessidades específicas e 

para a quase inexistência política penitenciária que atenda o gênero feminino. 

Segundo INFOPEN, cerca de 74% das unidades prisionais destinam-se aos homens, 

somente 7% ao público feminino e outros 17% são caracterizados como mistos 

(BRASIL, 2017b).  

As análises do crescente encarceramento das mulheres femininos orientadas 

por perspectivas de gênero irão possibilitar uma compreensão por meio de novos 

pontos de vista sobre a seletividade penal e de quais maneiras operam os 

mecanismos de controle que encarceram parcela das mulheres e as subordinam às 

condições de criminosas (CARVALHO; MAYORGA, 2017, p. 102).  

O sistema penal ainda atua sob a mesma ótica, reproduzindo a concepção 

seletiva que o orientou desde o século XVI, ou seja, existe uma desproporção entre a 

programação legal do sistema penal (inflação legislativa penal característica da 

maximização e ampliação sem precedentes do sistema penal) e a capacidade 

operacional das agências de controle para perseguir e punir os agentes que cometem 

as condutas definidas como crime e que é muito inferior ao universo de crimes 

praticados (ZAFFARONI, 1991, p. 26). 

Andrade (2003, p. 48) trabalha sobre a seletividade do sistema penal, segundo 

a autora essa seletividade se deve: 

 

                                                           
4 Importante reportar que Ministério da Justiça têm como fundamento as informações prestadas por 

cada um dos Estados, isso, eventualmente, pode gerar algumas inconsistências e comprometer as 
análises que se faça a partir deles, pois não há um padrão ou controle rígido no preenchimento do 
formulário. Apesar das inconsistências esse programa permanece sendo uma compilação de dados 
oficiais existentes disponibilizadas pelo Estado. 
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Em primeiro lugar, à incapacidade estrutural de o sistema penal 
operacionalizar, através das agências policial e judicial, toda a 
programação da Lei penal, dada a magnitude da sua abrangência, 
pois está integralmente dedicado a administrar uma reduzidíssima 
porcentagem das infrações, seguramente inferior a 10%. Por outro 
lado, se o sistema penal concretizasse o poder criminalizante 
programado provocaria uma catástrofe social. [...] E diante da absurda 
suposição - absolutamente indesejável - de criminalizar 
reiteradamente toda a população, torna-se óbvio que o sistema penal 
está estruturalmente montado para que a legalidade processual não 
opere em toda sua extensão. O que significa que não adianta 
inflacionar o input do sistema, através da criação de novas leis porque 
há um limite estrutural ao nível do out pui. 

 

Os dados atuais mostram que a maioria dos detentos do atual sistema 

penitenciário brasileiro é oriunda da parcela mais vulnerável da população, a atuação 

seletiva do sistema de justiça penal ocasiona muitas violações e institui uma forma 

paradoxal de enfrentar a criminalidade (ANDRECIOLI; SIQUEIRA, 2019, p. 12) 

De acordo com Figueira (2001, p. 18), a vulnerabilidade dessa parcela da 

população brasileira é o resultado negativo da conexão entre a disponibilidade dos 

recursos materiais ou simbólicos dos indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de 

oportunidades socioeconômicas e culturais que proveem da sociedade, do Estado e 

também do mercado. Nesse sentido, pode-se concluir que é mais vulnerável um grupo 

ou indivíduo que por diversas razões tem sua capacidade de acessar direitos ou de 

se defender reduzida.  

Portanto, a operacionalização do cárcere é de modo extremamente funcional 

ao selecionar a população que se encontra na margem social. O que se visualiza é 

um sistema penal que se configura como uma instância do controle social, que nada 

mais é do que uma contínua seleção e reprodução das relações de desigualdade de 

produção, em conjunto com outras formas de controle social formal e informal (ÁVILA, 

2013, p. 206). 

A função real e a lógica estrutural de funcionamento do sistema de justiça 

criminal estão calcadas na seletividade penal. Nas sociedades patriarcais e 

capitalistas, o que mais evidencia essa seletividade é a própria clientela da prisão ao 

revelar que a construção simbólica e instrumental da criminalidade incide 

estigmatizantemente sobre a pobreza e a exclusão social (ANDRADE, 2007, p. 81). 

Como alude Andrade (2007, p. 89), o sistema de justiça criminal funciona como 

um mecanismo público integrativo do controle informal dirigido à mulher, reforçando o 

controle patriarcal, a estrutura e o simbolismo de gênero, ao criminalizar a mulher em 
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algumas situações específicas e, principalmente, por reconduzi-la ao lugar de vítima, 

ou seja, “mantendo a coisa em seu lugar passivo”. 

Dessa maneira, compreender o aumento do aprisionamento feminino por 

intermédio da perspectiva de gênero irá permitir o entendimento sobre os imperativos 

de seletividade do sistema criminal, sistema esse que obscurece processos sociais e 

históricos que contribuem para o encarceramento de certa parcela de mulheres. O 

próximo tópico tratará sobre a importância da análise do encarceramento feminino, a 

partir de um paradigma feminista. 

 

2.4 ANÁLISE DO APRISIONAMENTO FEMININO A PARTIR DE UM PARADIGMA 
FEMINISTA 
 

A compreensão sobre a temática das mulheres em situação de cárcere deve 

perpassar pela análise da exclusão das mulheres como sujeito e objeto de 

conhecimento, em especial, nas discussões de cunho criminológico e de política 

criminal.  

É importante colocar a produção do saber em questão para que se possa 

repensar por que determinados fatores se tornam objetos de pesquisa, enquanto 

outros permanecem em completo silêncio, além de diversificar o olhar sobre 

fenômenos antes ignorados ou pensados apenas sob a lógica androcêntrica e 

generalizantes. A existência da relação entre a criação do conhecimento e as formas 

de poder em determinada sociedade é objeto de diversas reflexões, a junção do saber 

e do poder cria discursos e práticas que causam impactos diretos nas vidas das 

pessoas (ANDRECIOLI; SIQUEIRA, 2019, p. 15). 

As formas de dominação simbólicas e violentas acarretam quadros de opressão 

e silenciamento, principalmente no que se refere à mulher. De acordo com Bourdieu 

(2012, p. 45), os privilégios do masculino e a consequente submissão do feminino não 

se sustentam apenas pela violência física, mas, muito antes, pela violência simbólica 

repassada pelas vias do conhecimento e da comunicação, que é absorvida tanto pelos 

algozes, quanto pelas vítimas. 

O sociólogo francês Bourdieu leciona que a violência simbólica representa uma 

forma de violência invisível que se impõe numa relação do tipo subjugação-

submissão, cujo reconhecimento e cumplicidade fazem dela uma violência silenciosa 

que se manifesta sutilmente nas relações sociais e resulta de uma dominação, sendo 
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muito difícil escapar desta dominação simbólica; o dominado é cúmplice, dado o 

estado natural em que a realidade se apresenta (BOURDIEU, 2012, p. 7-8). 

Desta feita, o pensamento feminista introduziu uma ética que se distingue da 

tradicionalmente estabelecida na ciência moderna. Essa ética feminista se constitui a 

partir de seres humanos reais em condições de dominação e subordinação. Assim:  

 
Essa ética trás o questionamento e uma tomada de consciência em 
torna da especificidade da mulher, de sua condição de exploração, de 
discriminação, de alienação, de exclusão etc. Elementos esses que 
constituem e possibilitam um saber inovador  (BANDEIRA; SIQUEIRA, 
1997, p. 270). 

 

Nesse sentido, vale a reflexão de Narayan (1997) sobre epistemologias 

feministas ao expor sua perspectiva feminista não ocidental, destaca que é “[...] nossa 

posição no mundo, como mulheres, nos torna possível perceber e compreender 

diferentes aspectos do ambiente e das atividades humanas de forma que desafia o 

viés masculino das perspectivas aceitas” (NARAYAN, 1997, p. 276). 

Dessa forma, alerta que a epistemologia feminista considera as teorias 

dominantes como “unidimensionais e profundamente falhas, em razão exclusão e à 

representação incorreta das contribuições das mulheres”, e um aspecto importante de 

seu programa tem sido minar a imagem abstrata, racionalista e universal da teoria 

científica” (NARAYAN, 1997, p. 277). A autora adverte, ainda, que a epistemologia 

feminista sugere uma integração das mulheres à produção da ciência e do 

conhecimento, e que com uma maior participação das mulheres e uma mudança na 

própria natureza dessas atividades e sua auto compreensão. 

Talvez possa ser estranho aos ouvidos tratar de temas de justiça criminal e 

encarceramento sob perspectiva feminista. Porque, afinal de contas, normalmente se 

tem um ideário de que o feminismo trata somente daquelas reinvindicações dos 

movimentos sociais. Porém, na verdade, a perspectiva feminista deve ser encarada 

como uma perspectiva teórica, o feminismo também é uma teoria crítica que busca 

apontar as lacunas que existem nos estudos realizados nas mais diversas áreas, que 

acabam deixando de considerar aspectos fundamentais que dizem respeito às 

mulheres.  

Ora, nesse sentido, a perspectiva feminista de produção de conhecimento parte 

das experiências concretas das mulheres. Todas as mulheres têm experiências em 

relação a tudo na vida, como a questão da maternidade, quanto ao mercado de 
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trabalho, dentro da academia, e como atrizes do sistema de justiça criminal. Essas 

experiências devem ser levadas em consideração nos estudos epistemológicos e 

criminológicos. 

Interessante trazer a ideia da obra “Um teto todo seu” de Virginia Woolf (1985), 

que lá no século XX já trazia reflexões sobre as dificuldades que as mulheres 

encaravam no seu tempo como escritoras e produtoras do conhecimento. A obra de 

Woolf foi lançada em 1929 e é oriunda de reflexões de uma série de palestras 

proferidas pela autora nas faculdades onde as mulheres podiam estudar. Nessas 

palestras, Woolf levantava um questionamento importante para as estudantes: o que 

é que falta para as mulheres para que haja o reconhecimento e que tenham as 

mesmas condições dos homens escritores. 

Woolf (1985) considerava que o que faltava eram recursos e investimentos 

financeiros nas mulheres. Com isso, ela identifica a inexistência seja física, econômica 

ou social, de um espaço para as mulheres, de um lugar em que as mulheres 

pudessem com liberdade e tranquilidade, livre das amarras que são impostas até hoje, 

escrever e produzir conhecimento.  

Assim, para a autora, justamente por ser mulher não se encontra 

reconhecimento na literatura, tal qual é para os homens. O que Woolf retrata é ainda 

uma realidade no âmbito das ciências criminais. 

O feminismo, portanto, foi essencial para apontar a possibilidade de criação de 

novos discursos e de novas realidades para as mulheres que antes eram relegadas a 

um cenário secundário, se fez emergir outro sujeito coletivo monumental, criando uma 

nova narrativa, resinificando a relação entre a narrativa promovida pelo saber 

masculino onipresente e o silêncio histórico feminino. O feminismo se mostra como 

uma nova área em diversos campos do conhecimento, especialmente na criminologia, 

que possuía, até então, seu universo centrado no masculino (ANDRADE, 2012, p. 

127).  

Importante mencionar que uma das grandes contribuições dos estudos de 

gênero e do feminismo foi a introdução de um modo diferente de fazer ciência, na qual 

a experiência e a posição do sujeito em seu contexto se constituem como elementos 

significativos. Como leciona com Machado (2013, p. 125), os estudos de gênero e as 

indagações sobre as epistemologias feministas implementaram um estilo que deu 

maior espaço à reflexão sobre a subjetividade do/a autor/a e, também, da construção 

das subjetividades dos sujeitos sociais. 
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O gênero é uma ferramenta conceitual que permite compreender como se 

produzem, em nossa sociedade, as relações de exploração, de dominação e de 

violência, bem como as hierarquias desiguais de gênero. Conforme Machado (2015, 

p. 355) aduz, gênero como categoria analítica abordada nos estudos feministas tem 

funcionalidade de iluminar as diferentes posições ocupadas por homens e mulheres, 

destacando o modo como as diferenças construídas socialmente resultam em critérios 

de distribuição de poder, como das relações de subordinação. 

Impactos concretos em diversos setores que a população feminina ocupa são 

gerados a partir da exclusão das mulheres do ponto de vista da criação do saber. O 

espaço prisional feminino é um exemplo dos impactos que essa exclusão ocasiona, 

isso impossibilita a formulação de soluções coerentes para os problemas que vêm 

sendo postos, como a questão da maternidade no cárcere, direitos sexuais e diversas 

outras violações recorrentes nesse ambiente. Com o aumento alarmante da 

população carcerária feminina resta evidente a necessidade da reflexão sobre as 

causas e consequências de maneira que se valorize e se exponham as vicissitudes 

de gênero envolvidas.  

Ainda é restrita a aplicação do conhecimento acumulado da Criminologia 

Feminista em busca da compreensão dos fenômenos relacionados ao 

encarceramento feminino e na minimização dos fatores que nos levam a essa 

realidade. Além do mais, muitas pesquisas na área criminológica feminista pecam ao 

não aplicarem uma epistemologia condizente e utilizarem chaves de pensamento 

próprias de um discurso totalizantes que exclui as mulheres. Na atualidade, a omissão 

de formulações e cuidados referentes às mulheres encarceradas está distante de ser 

apenas uma questão de peso demográfico. A disparidade marca a própria assimetria 

que se evidencia no debate impregnado pela lógica da dominação simbólica 

masculina (CUNHA, 2007, p. 82).  

Em uma constatação histórica sobre a temática prisões se demonstra como a 

reclusão masculina sempre estabeleceu parâmetros dessa discussão. A criminologia 

nasceu como discurso de homens para homens e no decorrer temporal se 

transformou em um discurso de homens, para homens e sobre homens. De forma 

que, no discurso criminológico competente atual a mulher surge somente em alguns 

momentos, como uma variável, jamais como um sujeito (MENDES, 2017, p. 157).  

A prova de que pouco ou nada dizem os processos de produção do 

conhecimento no campo das ciências criminais com relação às mulheres como 
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sujeitos de realidades históricas, sociais, econômicas e culturais, é que desde os 

tempos antigos até a atualidade as formulações referentes a mulheres, geralmente, 

limitam-se a repetir noções religiosas e de senso comum. São poucas as pesquisas 

que façam uma análise pormenorizada a respeito das especificidades de mulheres 

autoras ou vítimas de delitos que não reproduzam preconceitos arraigados do 

imaginário social (ANDRECIOLI; SIQUEIRA, 2019, p. 17) 

Segundo Zaffaroni (1995, p. 23-28) a obra Malleus Malleficarum (Martelo das 

Feiticeiras) é um marco criminológico, tendo em vista que foi a primeira vez que se 

desenvolveu um discurso refinado de criminologia etiológica, direito penal e 

processual penal, a Inquisição foi uma manifestação orgânica do poder punitivo 

recém-nascido.  

A obra Martelo das Feiticeiras foi uma compilação de crenças na alardeada 

propensão da mulher ao delito, um manual de inquisidores em que se estabelece uma 

relação direta entre a feiticeira e a mulher, a partir de partes do Antigo Testamento, 

Antiguidade Clássica e de autores do medievo. Conforme leciona Anitua (2008, p. 57), 

a partir desse ideário que o poder punitivo se materializa de modo a reforçar seu poder 

burocrático e reprimir a dissidência, em especial, as mulheres.  

A caça às bruxas é um elemento histórico marcante de prática misógina de 

perseguição, o empreendimento ideológico foi muito bem arquitetado e alicerçado, 

que depois do Mellus Maleficarum, até o século XIX, a criminologia, salvo algumas 

referências esporádicas, não mais se ocupou das mulheres (MENDES, 2017, p. 29).  

No contexto da criminologia moderna, a Escola Positiva se caracterizou pelo 

uso do método experimental e Cesare Lombroso foi o grande expoente da 

antropologia criminal nesse período. Para ele, o objeto a ser pesquisado não era o 

delito e sim o delinquente, sendo a pena definida como meio de defesa social, 

proporcional à periculosidade do criminoso. 

Em 1892, Lombroso e Giovanni Ferrero lançam a obra La Donna Delinquente, 

em que se aplica às mulheres os estudos que ele havia realizado com os homens, 

respaldando-se na cientificidade das teorias biologicistas os autores contribuíram com 

a sistematização dos estigmas femininos, classificando as delinquentes em 

categorias: criminosas natas, criminosas ocasionais, ofensoras histéricas, criminosas 

de paixão, suicidas, mulheres criminosas lunáticas, epilépticas e/ou moralmente 

insanas (MENDES, 2017, p. 43).  
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Nesse viés, de acordo com Soares e Ilgenfritz (2002, p. 64): 

 

A base das explicações biopsicológicas dos pensadores da virada 
do século XX residia na noção de uma influência dos „estados 
fisiológicos ‟pelos quais a mulher passaria nas fases da puberdade, 
da menstruação, da menopausa, do parto (estado puerperal) – 
períodos em que estaria mais propensa à prática de crimes. 
Durante a vigência desses fenômenos biológicos que atingem o 
corpo da mulher, o seu estado psicológico ficaria alterado pela 
irritabilidade, instabilidade e agressividade. Por isso ela estaria 
mais facilmente sujeita à prática de delitos (cujas vítimas típicas 
seriam as crianças) como o aborto, o infanticídio, o abandono de 
incapaz etc., ligados à sua condição de mulher e sua associação 
natural à maternidade. 

 

Nesse seguimento, Anitua (2008, p. 306) assevera que Lombroso se volta, para 

as ideias inquisitoriais da inferioridade das mulheres para cometer delitos, destacando 

características como a extrema perversidade, a sexualidade exacerbada, a lascívia, 

caráter vingativo. Rafael Garófalo, discípulo de Lombroso, confere relevância ao fator 

psicológico para o estudo da criminologia ao atribuir a tendência ao crime a tipo de 

anomalia moral, que podia ser curável ou incurável (KOLKER, 2004, p. 178). 

Tanto com relação ao Martelo das Feiticeiras, quanto às formulações de Cesare 

Lombroso, para além de contribuírem para a consolidação de uma estereotipia 

feminina, muito pouco se desenvolveu com relação ao papel da mulher como autora 

de delitos. Na atualidade, ainda é facilmente perceptível que as mulheres que 

cometem crimes seguem sendo mais punidas, pelo sistema e pela sociedade, e suas 

histórias mantêm-se emudecidas. É por meio de condições como essas que se verifica 

a necessidade de uma epistemologia feminista que não venha a escorregar em 

discursos criminológicos masculinos, que aparentemente se dirigem a todos os 

indivíduos (ANDRECIOLI; SIQUEIRA, 2019, p. 18). 

Vale ainda trazer, mesmo que brevemente, a contraposição das Teorias 

Clássicas de viés psicobiológico de predisposições inatas para a ação criminosa, que 

fica a cargo de Emile Durkheim e Merton. O primeiro desenvolve uma teoria que 

considerava o crime como um fenômeno sociológico, inerente ao funcionamento de 

qualquer sociedade, não podendo atribuir a um indivíduo em particular (BATITUCCI, 

1999, p. 12). Já, no século XX, Merton estudando a criminalidade propôs o estado de 

anomia social como explicação do desvio.  
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Logo, para Merton (1970, p. 205-209) o comportamento desviante é visto como 

normal, e como apenas alguns indivíduos são pressionados à transgressão, a 

explicação biológica perde o seu sentido, uma vez que todos os homens possuem os 

mesmos instintos básicos. O que ocorre é uma incompatibilidade entre os objetivos 

prescritos culturalmente e os meios institucionais legítimos para a realização dessas 

aspirações implicariam uma situação de anomia, podendo decorrer em atos 

criminosos. 

Assim, o autor trabalha com a ideia de uma situação de equilíbrio entre dois 

elementos da estrutura social (metas/objetivos e normas) quando as satisfações 

proporcionadas aos indivíduos se ajustam de um lado às pressões para alcançar 

metas valorizadas e de outro às formas aceitas para atingir o objetivo. Em síntese, a 

extrema ênfase no sucesso com sinônimo de acumulação de riqueza em oposição ao 

limitado acesso aos modos institucionalizados de se adquirir fortuna, poderia 

maximizar a busca de recursos ilegais para o alcance de objetivos socialmente 

valorizados (BATITUCCI, 1999, p. 18). 

A conexão entre desvio e pobreza sofreu críticas no âmbito da Sociologia 

Criminal, porém foi muito importante na ampliação dos debates, estimulando 

desdobramentos teóricos para a compreensão do fenômeno da criminalidade. Há 

muito a ser desenvolvido e empiricamente estudo em relação à criminalidade, 

principalmente a feminina. De acordo com Mendes (2017, p. 14), o reconhecimento 

de um referencial autônomo que permita compreender os diferentes contextos de 

vitimização e criminalização das mulheres é extremamente necessária, ou seja, um 

referencial epistemológico que, sem abrir mão da crítica ao direito penal, trabalhe e 

reconheça esse processo de criminalização do feminino sob a perspectiva de gênero. 

Atualmente, ainda há uma herança das perspectivas criminológicas e 

cientificistas clássicas e positivistas. É muito comum o pensamento maculado de 

explicação do encarceramento feminino por meio de definições estereotipadas sobre 

o perfil das mulheres criminosas. Reproduzem-se discursos de exclusão e controle 

para aquelas que historicamente foram silenciadas e marginalizadas (ANDRECIOLI; 

SIQUEIRA, 2019, p. 17). 

Vale mencionar, o primeiro momento criminologia foi quando o positivismo e a 

violência institucional individual cederam espaço a uma criminologia do sistema de 

justiça criminal. O segundo salto ocorre na década de 1970, quando o 
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desenvolvimento materialista da criminologia migrou para a chamada criminologia 

radical, nova criminologia e criminologia crítica.  

O surgimento da criminologia crítica teve como grande destaque a obra 

“Punição e estrutura social” dos autores George Rusche e Otto Kirchheimer, apesar 

do trabalho ser escrito entre 1938 e 1939, a leitura só ocorreu nos anos 70. A obra 

traz a demonstração do caráter histórico dos sistemas penais por meio das suas 

diversidades com relação às diferentes fases do processo de acumulação de capitais, 

trazendo a reflexão sobre as mudanças oriundas de um processo de duração entre os 

séculos XV e XX (BATISTA, 2011, p. 91). 

Rusche e Kirchheimer (2004, p. 31-40) anunciavam que os diversos sistemas 

penais estavam diretamente relacionados às fases do desenvolvimento econômico e, 

em decorrência disso, com a formação do Estado Moderno, a prisão torna-se uma 

grande necessidade do capitalismo industrial. 

Conforme expõe Vera Malaguti Batista (2011, p. 91-96), George Rusche foi o 

primeiro pensador marxista a sistematizar as relações entre mercado de trabalho, 

sistemas penais e condições sociais; e seu trabalho juntamente com “Vigiar e punir” 

de Foucault (2007) fomentaram a grande ruptura epistemológica que balançou as 

militâncias e teorias criminológicas na Europa, América Latina, Canadá e nos Estados 

Unidos. 

Assim, sobre a criminologia crítica, Baratta (1999, p. 41) alude: 

 

Na criminologia crítica, as dimensões da definição e do poder 
desenvolvem-se no mesmo nível e se condicionam entre si. Isto 
significa que os processos “subjetivos” de definição na sociedade vêm 
estudados em conexão com a estrutura material “objetiva” da própria 
sociedade; que o sistema da justiça criminal vem estudado como um 
soto-sistema social que contribui para a produção material e ideológica 
(legitimação) dos relacionamentos sociais e desigualdade. Dentro de 
um tal contexto teórico, o processo de criminalização e a percepção 
ou construção social da criminalidade revelam-se como estreitamente 
ligados às variáveis gerais de que dependem, na sociedade, as 
posições de vantagem e desvantagem, de força e de vulnerabilidade, 
de dominação e de exploração, de centro e de periferia 
(marginalidade). O sistema da justiça criminal e o seu ambiente social 
(a opinião pública) vêm estudados pela criminologia crítica, colocando 
em evidência e interpretando, à luz de uma teoria crítica da sociedade, 
a repartição desigual dos recursos do sistema (proteção de bens e 
interesses), bem como a desigual divisão dos riscos e das imunidades 
face ao processo de criminalização  
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 Nesse ínterim, pode-se constatar que para a criminologia crítica o sistema 

penal nasce como uma verdadeira contradição: de um lado busca aclamar a igualdade 

formal entre os sujeitos de direito, mas, de outro, vivência uma desigualdade 

substancial entre os indivíduos, “que determina a maior ou menor chance de alguém 

ser etiquetado como criminoso” (MENDES, 2017, p. 62). 

 A partir da década de 1980, de acordo com Mendes (2017, p. 62-63), a 

criminologia sob um direcionamento crítico passa a interpretar o sistema de justiça 

criminal sob um viés feminista e macrossociológico de acordo com as categorias do 

patriarcado e do gênero que indica como o sistema de justiça criminal trata a mulher.  

Um dos exemplos de estudos promovidos com o desenvolvimento feminista da 

criminologia crítica é com relação à analise teórica e empírica do funcionamento do 

sistema de justiça criminal relativo à violência sexual, abordado por Andrade (2007). 

Conforme autora: 

 

O sistema não apenas é estruturalmente incapaz de oferecer alguma 
proteção à mulher, como a única resposta que está capacitado a 
acionar – o castigo – é desigualmente distribuído e não cumpre as 
funções preventivas (intimidatória e reabilitadora) que se lhe atribui. 
Nesta crítica se sintetizam o que denomino de incapacidades 
protetora, preventiva e resolutória do SJC. 
[...] E, ao incidir sobre a vítima mulher a sua complexa fenomenologia 
de controle social, que representa, por sua vez, a culminação de um 
processo de controle que certamente inicia na família, SJC duplica, ao 
invés de proteger, a vitimação feminina, pois além da violência sexual 
representada por diversas condutas masculinas (estupro, atentado 
violento ao pudor, etc.), a mulher torna-se vítima da violência 
institucional plurifacetada do sistema, que expressa e reproduz, por 
sua vez, dois grandes tipos de violência estrutural da sociedade: a 
violência das relações sociais capitalistas (a desigualdade de classe) 
e a violência das relações sociais patriarcais (traduzidas na 
desigualdade de gênero) recriando os estereótipos inerentes à estas 
duas formas de desigualdade, o que é particularmente visível no 
campo da violência sexual (ANDRADE, 2007, p. 57). 

 

 A conclusão que a autora chega ao final de sua reflexão é de que o sistema de 

justiça criminal atua como um mecanismo público integrativo de controle informal 

direcionado às mulheres, que corrobora o controle patriarcal, ao criminalizar a mulher 

em alguns casos específicos e, principalmente, ao reconduzi-la ao lugar de vítima 

(ANDRADE, 2007, p. 66). 

Isso posto, se verifica que é por meio de um paradigma feminista que se permite 

identificar mais facilmente os discursos totalizantes que acabam por excluir o feminino 
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de suas reflexões, que se dará voz àquelas que são historicamente silenciadas. 

Portanto, como leciona Mendes (2017, p. 158), adotar um paradigma feminista 

significa “um giro epistemológico, que exige partir de uma realidade vivida pelas 

mulheres (sejam vítimas, rés ou condenadas) dentro e fora do sistema de justiça 

criminal”.  

É nesse sentido que uma análise crítica das instituições prisionais de mulheres 

a partir de um ponto de vista feminista pode contribuir para uma compreensão mais 

imparcial das prisões contemporâneas, possibilitando reformulações no quadro 

teórico dos estudos prisionais, bem como possibilitando um debate rico sobre 

reclusão, exclusão e controle social (CARVALHO; MAYORGA, 2017, p. 107).  

Segundo Alessandro Baratta (1999, p. 23-39), a utilização do paradigma de 

gênero é uma condição necessária para o sucesso da luta emancipatória da mulher 

no universo da ciência e da política do direito. Acrescenta o autor, que a criminologia 

feminista só poderá desenvolver, de modo oportuno, sob o viés epistemológico da 

criminologia crítica. Mendes (2017, p. 163) vai além, ao afirmar que a “criminologia 

crítica somente poderá sobreviver na perspectiva epistemológica de uma criminologia 

feminista”. 

Dessa forma, a teoria feminista é uma teoria sobre a sociedade a partir das 

experiências de mulheres. A partir desse pressuposto, é mister a aplicação do 

paradigma feminista comprometido com a situação de vulnerabilidade das mulheres 

em situação de cárcere onde se visa a compreensão do controle e seletividade 

configuradores do sistema penal, sistema este que encobre processos sociais e 

históricos que contribuem para o aprisionamento de específica parcela das mulheres. 

É por intermédio desse referencial teórico que se verificará uma abertura para 

intervenções que possam melhorar as condições de vida das mulheres no cárcere e 

também fora dele. 
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3 A TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS MULHERES EM 
SITUAÇÃO DE CÁRCERE 
 

3.1 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, CONCEPÇÃO DE PESSOA E 
PERSONALIDADE 
 

Para promover reflexões sobre o sistema prisional brasileiro e as 

consequências dos problemas do cárcere, se faz mister, inicialmente, a compreensão 

sobre a dignidade da pessoa humana como sustentáculo de todo o ordenamento 

jurídico, começando com a concepção de pessoa, personalidade e dos direitos da 

personalidade, bem como suas características. 

 O Direito é concebido tendo como destinatário o próprio ser humano em 

convivência, por isso é importante para compreensão do fenômeno jurídico a ideia de 

pessoa e personalidade (CANTALI, 2009, p. 27). Assim, o Direito existe por causa do 

homem, se vislumbra a pessoa como protagonista do cenário jurídico, com a 

valoração da pessoa e a tutela dos direitos essenciais a ela. Orlando de Carvalho 

sintetiza esse cenário da seguinte forma: “Não da vida, mas da vida em relação, nasce 

o Direito, pelo que só ao nível das relações inter-humanas pode o Direito corretamente 

compreender-se” (CARVALHO, 1981, p. 45). 

Extrair um conceito de pessoa de forma pura e descomplicada é uma tarefa 

difícil, principalmente quando examinada diante da diversidade jurídica-cultural. Existe 

um grande esvaziamento do conteúdo semântico da noção de pessoa, apesar de ser 

carregada de vários conteúdos jurídicos, filosóficos e políticos construídos ao longo 

do tempo (GONÇALVES, 2008, p. 19). Portanto, tendo em vista a existência de 

referenciais de validade para a construção do conceito de pessoa, tão importante no 

campo do direito, se fará uma breve reflexão sobre a evolução desse conceito. 

Apesar da Antiguidade ter se aprofundado no que se refere `a realidade 

humana, não houve estruturação de um conceito de pessoa como categoria 

ontológica. Isso se deve ao fato de existir uma enorme dificuldade no pensamento 

antigo em lidar com as realidades individuais em face da visão monista da realidade 

(GONÇALVES, 2008, p. 23). Nesse período histórico, apesar de existir instrumentos 

de proteção da dignidade humana, deixava-se de considerar e valorizar individual e 

subjetivamente o próprio sujeito. O homem era concebido como parte integrante de 

um todo, a coletividade sobrepunha-se ao indivíduo. 
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A pólis emergia como elemento de maior importância, o que se verifica é “[...]a 

visão do homem como peça do cosmos, sacrificando a sua individualidade ante a 

razão da universalidade (GONÇALVES, 2008, p. 23-24). A onipotência do Estado, na 

concepção de Platão e também de Aristóteles, trazia, como consequência principal, a 

negação da própria dignidade humana e autonomia individual. 

O conceito individual vai se desenvolvendo com o transcorrer do tempo e é, 

principalmente, com o surgimento do cristianismo e da figura da Santíssima Trindade, 

que o conceito de pessoa se dota de conteúdo metafísico. O fundamento para tanto 

se centrou no postulado de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, 

razão pela qual a todos haveria de ser outorgado o mesmo respeito e deferência, ante 

a equivalência relativa entre o homem e Deus (SARLET, 2009). 

Nesse momento, a pessoa passa ser uma verdadeira categoria ontológica 

designando uma realidade substantiva. E, desta concepção de pessoa que sobressai 

o caráter único do ser humano, bem como a ideia de que todos os seres humanos são 

iguais em dignidade, verifica-se que todos são naturalmente dotados da mesma 

racionalidade (STANCIOLI , 2010). 

No pensamento moderno, o conceito de pessoa se modifica, foi um período 

marcado pela subjetividade do pensamento. No século XVIII, os direitos tornam-se 

efetivamente os valores mais importantes da convivência humana em sociedade. Um 

dos expoentes dessa época foi Immanuel Kant, para ele a realidade pessoal está na 

consciência moral, o “eu” está no “dever ser”, sendo impossível pensar a pessoa no 

sentido ôntico (GONÇALVES, 2008, p. 31). Nas formulações do filósofo prussiano se 

identifica uma nítida noção de pessoa, a existência dos seres não depende 

necessariamente da vontade, e sim da natureza. Portanto, os seres irracionais têm 

valor relativo e os seres racionais são as pessoas. Isso se deve: 

 
[...] porque a natureza deles os designa já como fins em si mesmos, 
isto é, como alguma coisa que não pode ser usada unicamente como 
meio, alguma coisa que, consequentemente, põe um limite, em certo 
sentido, a todo livre arbítrio -e que é objeto de respeito- (KANT, 2011, 
p. 28). 

 

O filósofo acreditava no caráter racional do ser humano, caráter que o 

diferencia de todas as outras coisas. Nesse sentido, os seres humanos são agentes 

livres capazes de tomar suas próprias decisões, estabelecer seus próprios objetivos 

e guiar suas condutas por meio da razão (RACHEL, 2006, p. 132). O homem é o único 
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ser na natureza capaz de estabelecer um fim para si e, ao mesmo tempo, fazer da 

felicidade de outrem o seu próprio fim (KANT, 2012). 

O homem, como ser racional, existe como fim em si e não é simplesmente meio. 

Assim, só o ser humano, sem distinção, é pessoa, ou seja, um ser que é ao mesmo 

tempo, fonte e imputação de todos os valores. A dignidade é atributo intrínseco da 

essência da pessoa humana, o único ser que compreende um valor interno, superior 

e que não admite substituição equivalente.  

A Constituição brasileira, reconhecendo a existência e a eminência da 

dignidade da pessoa humana, a transformou num valor supremo da ordem jurídica 

quando a declara como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

constituída em Estado Democrático de Direito5. Sendo, o valor de pessoa, enquanto 

conquista histórico-axiológica, encontra a sua expressão jurídica nos direitos 

fundamentais. 

A variação e a constância na história do Direito são denominadas de 

constelações e invariantes axiológicas, as primeiras formam-se pelos 

comportamentos sociais em dado momento, são mutáveis. Por sua vez, as invariantes 

constituem a carga axiológica integrada ao próprio patrimônio ético da humanidade, 

cuja expressão sustenta-se na dignidade da pessoa humana (BITTAR; ALMEIDA, 

2010). De acordo com Miguel Reale, o conteúdo transcendente e imutável capaz de 

legitimar a ordem positiva revela-se na figura do ser humano, o qual denomina de 

pessoa como valor-fonte, assim: 

 
Penso eu que, se o homem, em dado momento de sua história, 
adquire consciência de seu próprio valor como pessoa, é sinal que 
nele havia a priori a condição de possibilidade da aquisição desse 
valor, o qual, uma vez adquirido, se apresenta como uma invariante 
axiológica. É à luz desse entendimento, que corresponde a um 
historicismo axiológico, que apresento a pessoa como valor-fonte do 
Direito (REALE, 1998, p. 62). 

 

Logo, uma vez constatada a importância do ser humano pelo próprio sujeito, 

institui-se o objeto de constatação como elemento axiológico transcendental, sobre o 

qual se fundamenta a construção normativa. Foi por meio de uma extensa experiência 

                                                           
5 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a 
dignidade da pessoa humana; [...]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso: 10 jun. 2019. 
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social que se deu a emergência do valor da pessoa; mas, uma vez revelado esse 

valor, ele se tornou uma constante axiológica (REALE, 1998, p. 63).  

Portanto, ao se verificar a condição da pessoa como valor-fonte, o que se 

justifica e fundamenta o sistema normativo, retrata a total renúncia de que tal condição 

seja afastada. (REALE, 1998). Mesmo em razão de fatores históricos e sociais de um 

determinado momento, não seria cabível admitir a negativa do alto valor atribuído à 

pessoa humana. Assim, configura-se em uma pedra de toque essencial de aferição 

de legitimidade da ordem jurídica positiva. 

De acordo com Comparato (2005), reagindo contra a crescente 

despersonalização do homem no mundo, como reflexo da mecanização e 

burocratização da vida em sociedade, a reflexão filosófica da primeira metade do 

século XX acentuou o caráter único, inigualável e irrepetível da pessoa individual. 

Assim, o pensamento filosófico do século XX colocou em foco a realidade 

essencialmente relacional da vida, implicada, de certa forma, no inter-relacionamento 

sujeito e objeto. 

Portanto, o que seria efetivamente Pessoa? Compartilhando do entendimento 

de Gonçalves (2008, p. 64), pessoa é inegavelmente uma realidade ôntica, que 

envolve um aspecto relacional, sendo ainda necessário para o desenvolvimento, 

terceiro aspecto finalístico e ético do ser humano. A perspectiva atual de pessoa, 

coloca-a como âncora da noção de dignidade humana. Apenas a pessoa fornece a 

razão da dignidade, só ela nos permite apreender as próprias consequências da 

dignidade.  

Dado o conceito atual de pessoa, é importante definir o que é personalidade e 

o que seria efetivamente os direitos da personalidade, para que assim se possa ter 

maior compreensão da magnitude das violações à dignidade ocorridas no cárcere 

brasileiro.  

A personalidade pode ser definida como um atributo do ser humano que o 

acompanhará por toda a sua vida, se resume no complexo de caracteres do próprio 

indivíduo, consistindo na parte intrínseca da pessoa humana (SZANIAWSKI, 2005, p. 

70). Ela é decorrente da própria projeção da natureza humana conforme a visão 

kantiana, ou seja, é a condição humana que determinará que o indivíduo é detentor 

de personalidade.  

Nesse sentido, vale lembrar que atualmente houve uma mudança da 

concepção de personalidade jurídica como um conceito meramente simplório e 
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coincidente com a noção de capacidade jurídica, passando a ser compreendida como 

um valor jurídico ou princípio. Autores civilistas como San Tiago Dantas e Carlos 

Alberto da Mota Pinto vinculam a noção de personalidade jurídica à ideia de dignidade 

da pessoa humana, que se valoriza com o reconhecimento de um círculo de direitos 

de personalidade (BORGES, 2009, p. 12-13). 

Carl Gustav Jung trabalha com o desenvolvimento da personalidade, definindo-

a como:  

 
[...] a realização máxima da índole inata e específica de um ser vivo 
em particular. Personalidade é a obra a que se chega pela máxima 
coragem de viver, pela afirmação absoluta do ser individual, e pela 
adaptação, a mais perfeita possível, a tudo que existe de universal, e 
tudo isto aliado à máxima liberdade de decisão própria (JUNG, 2006, 
p. 177).  

 
Jung teoriza a ideia da educação para a personalidade, que se dá por meio de 

três formas: educação pelo exemplo; a educação coletiva ou consciente e por meio 

da educação individual (JUNG, 2006, p. 161). A primeira forma ocorre 

espontaneamente e de modo inconsciente, sendo a forma mais antiga e mais eficaz, 

tendo em vista a identificação da criança com os pais, do ponto de vista psicológico. 

A segunda forma consiste na educação segundo regras, princípios e métodos, é de 

natureza coletiva por serem válidos e aplicáveis para certo número de indivíduos, e 

produz aquilo que está contido nas premissas, gerando uma uniformidade.  

O autor adverte que apesar de ser indubitavelmente útil, essa forma de 

educação pode trazer danos gravíssimos para a índole individual, trazendo à tona a 

insegurança na tomada de decisões individuais. E por fim, a terceira forma de 

educação, a individual, pretende desenvolver a índole específica do indivíduo, 

deixando as regras e métodos em segundo plano, quando houver resistência à 

educação coletiva, será destinada àqueles que apresentam uma singularidade 

individual ou não têm facilidade de adaptação. 

Nesse contexto, na educação para a personalidade, a família e o pedagogo são 

de grande importância para o desenvolvimento do indivíduo. Uma educação acessível 

e de qualidade, uma estrutura familiar que dê suporte às peculiaridades do 

desenvolvimento da criança e do jovem, são essenciais para a evolução da pessoa e, 

por conseguinte da própria sociedade. 

Ainda, quanto a personalidade, Espínola leciona que ela é o pressuposto de 

todo o direito, sendo assim é:  
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[...] o elemento que atravessa todos os direitos privados e que em cada 
um deles se contém; não é mais que a capacidade jurídica, a 
possibilidade de ter direitos. Todo homem, por necessidade de sua 
própria natureza, é o centro de uma esfera jurídica e assim tem 
personalidade, é pessoa (ESPÍNOLA, 1977, p. 323). 

 
Assim, a pessoa humana traz em si valores que lhe são privativos, e esses 

valores integram a sua personalidade e lhes dão o potencial de desenvolver-se em 

sociedade. Os Direitos de Personalidade surgem da importância da proteção da 

pessoa e de sua personalidade. 

Para Elimar Szaniawski (2005, p. 241), direitos de personalidade pertencem à 

categoria especial dos direitos subjetivos, e se enquadram no conceito de direito 

natural por se apoiarem na natureza das coisas. Ainda, esses direitos são inerentes à 

pessoa, por se tratar de diversos aspectos da manifestação da personalidade 

humana, não cabendo, assim, a divisão entre direito público e privado. 

É essencial a compreensão de que, por meio dos direitos da personalidade, o 

ser humano tem tutelado pelo Direito o respeito e a garantia a todas as expressões e 

potencialidades da personalidade humana (FERMENTÃO, 2006), o que abrange toda 

a esfera individual, acrescentando-lhe o respeito a valores como a vontade, a 

igualdade, a segurança e o desenvolvimento da personalidade. Nesse sentido, 

Francisco Amaral leciona: 

 
Os direitos da personalidade, como direitos subjetivos, conferem ao 
seu titular o poder de agir na defesa dos bens ou valores essenciais 
da personalidade, que compreendem, no seu aspecto físico o direito à 
vida e ao próprio corpo, no aspecto intelectual o direito à liberdade de 
pensamento, direito de autor e de inventor, e no aspecto moral o direito 
à liberdade, à honra, ao recato, ao segredo, à imagem, à identidade e 
ainda, o direito de exigir de terceiros o respeito a esses direitos 
(AMARAL, 2000, p. 246). 

 
A conceituação trazida por Cantali (2009, p. 28) examina os direitos da 

personalidade como os direitos atinentes à tutela da pessoa humana, os quais são 

considerados essenciais diante da necessária proteção da dignidade da pessoa 

humana e da sua integridade psicofísica. Compactua-se com o entendimento de que 

a Constituição brasileira de 1988 ao expressamente consagrar no artigo 1º, incisos II 

e III, o princípio sede da dignidade da pessoa humana e da cidadania como 

fundamento da nação brasileira, se edifica em uma verdadeira cláusula geral de 

proteção da personalidade humana (SZANIAWSKI, 2005, p. 120).  
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Certifica-se, ainda, que o artigo 5º, §2º da Constituição inclui os direitos e 

garantias fundamentais oriundos de tratados internacionais em que o Brasil faz parte. 

Exemplos importantes são a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão e o Pacto de São José da Costa Rica de 1969. Deste modo, os princípios 

constitucionais fundamentais tendo como axioma justificante o princípio da dignidade 

da pessoa humana, juntamente com os princípios internacionais oriundos de tratados, 

forma um conjunto de sustentação do direito geral da personalidade brasileiro e 

também informam os direitos especiais de personalidade. 

Os direitos de personalidade reconhecidos, ou não, como direitos inatos, se 

constituem em direitos mínimos que visam assegurar e resguardar a dignidade da 

pessoa humana e como tais devem estar previstos e sancionados pelo ordenamento 

jurídico (FREITAS; MOTTA, 2015). Reconhece-se, portanto, um direito geral de 

personalidade, a que se remeteriam todos os outros tipos de direitos previstos, ou não, 

no sistema jurídico. 

Após análise dos conceitos trazidos, fica nítida a magnitude da importância dos 

direitos da personalidade e sua proteção pelo ordenamento jurídico, nacional e 

internacional. Se denota a relevância do princípio da dignidade da pessoa humana 

para preservação o Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, passa-se a 

analisar a Dignidade da Pessoa Humana como axioma justificante dos direitos da 

personalidade, dando enfoque nas violações ocorridas no cenário prisional brasileiro, 

principalmente com relação à situação das mulheres encarceradas.   

 

3.2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: AXIOMA JUSTIFICANTE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 
 

O objetivo desse estudo é promover a reflexão acerca da dignidade da pessoa 

humana prevista de forma expressa na Constituição brasileira de 1988 como núcleo 

fundante de todo o ordenamento jurídico. Apesar de a Constituição Federal garantir a 

dignidade humana como paradigma jurídico perfeito, o paradigma social vivencia-se 

um drama que configura um cenário oposto do esperado. Quando examinado o 

sistema carcerário os problemas se avultam ainda mais, o distanciamento entre a 

vontade da lei e a realidade do sistema carcerário nacional é acentuado e decorre da 

falta de vontade política do Estado em tutelar uma minoria impopular. 
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Ao exercer concretamente a punibilidade, o Estado tem cerceado não só a 

liberdade do cidadão, mas também outros direitos fundamentais não abrangidos pela 

sentença. Dentre eles encontram-se violações da honra, da privacidade, da 

intimidade, da liberdade sexual, da saúde, da Educação, da assistência jurídica e 

outros. Vivencia-se um sistema longe de servir de instrumento de ressocialização, é 

uma parcela do invisível para o Estado. 

Portanto o presente tópico visa analisar mais especificamente o princípio da 

dignidade da pessoa humana como base dos direitos fundamentais, bem como a 

tutela destes direitos no âmbito carcerário feminino, tendo em vista que, a violência, a 

invisibilidade e o abandono são levados ao extremo dentro do estigmatizante sistema 

de justiça criminal. 

O princípio da dignidade da pessoa humana constitui núcleo fundante e 

essencial de todos os direitos fundamentais previstos na ordem constitucional, e 

considera cada ser humano igual e possuidor do direito de desenvolver-se física e 

psiquicamente, com respeito à vida e à liberdade. Nessa perspectiva, a dignidade da 

pessoa humana encontra-se no cerne da ordem jurídica brasileira concebendo a 

valorização da pessoa humana como sendo razão fundamental para a estrutura de 

organização do Estado (FERMENTÃO, 2016. p. 892). 

Os primórdios da ideia de dignidade da pessoa humana, como valor intrínseco 

a todo o ser humano, já podiam ser observados no pensamento clássico e no ideário 

cristão. No cenário cristão, isso se evidencia na afirmação do Papa Leão Magno de 

que os seres humanos seriam dotados de dignidade por terem sido criados à imagem 

e semelhança de Deus, posição também defendida por Tomás de Aquino, mas que 

acrescenta o fato da autodeterminação (SARLET, 2009, p. 32). 

Santo Tomás de Aquino, pertencente à corrente filosófica da escolástica, utiliza 

a expressão dignitas humanas em sua obra Suma teológica, ele ressalta capacidade 

de autodeterminação inerente à natureza humana. Seu pensamento não foi 

influenciado somente pela doutrina judaico-cristã, mas também pela filosofia estoica 

(AQUINO, 2001, p. 411).  

A razão e a capacidade intelectual são os caracteres distintivos do ser humano, 

e é no pensamento de Tomás de Aquino que restou afirmada a noção de que a 

dignidade encontra seu fundamento na circunstância de que o ser humano foi feito à 

imagem e semelhança de Deus e que, por força de sua dignidade, o ser humano, 

sendo livre por natureza, existe em função da sua própria vontade. 
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Em conformidade com o pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, 

ou seja, durante o trânsito da Renascença para a Ilustração, verificou-se um profundo 

processo de desmistificação da compreensão dos fenômenos humanos e de 

substituição das fontes heterônomas tradicionais. Nesse período histórico, operou-se 

uma perda significativa do protagonismo político e institucional da Igreja Católica. É 

nessa nova conjuntura que a concepção da dignidade da pessoa humana passou por 

um processo de racionalização, que manteve a ideia de igualdade entre todos os 

homens em dignidade. Sarlet (2009, p. 35) destaca a importância de Samuel 

Pufendorf nesse período, ele foi o pioneiro no desenvolvimento de uma fórmula mais 

ampla, puramente secular e racional da noção de dignidade da pessoa humana; 

marcando, assim, uma clara ruptura com a tradição teológica de raízes medievais. 

Foi, todavia, Immanuel Kant com sua filosofia iluminista, inspirada na 

antropologia de Rousseau, que o processo de secularização da noção de dignidade 

consolidou-se de vez por todas; a concepção de dignidade humana para Kant parte 

da autonomia ética como fundamento da dignidade (SARLET, 2009, p. 35-37), se 

resumindo no fato de o homem existir como um fim em si mesmo, a dignidade 

independe de qualquer condição. Apresenta dessa forma um conceito inicial de 

dignidade: 

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra 
como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo preço, 
e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade (KANT, 
2011, p. 77). 

 

Pode-se constatar que, nesse conceito, Kant afirma que a dignidade não pode 

ser valorada, sendo a racionalidade o meio pelo qual o ser humano terá total liberdade 

sob suas ações, alcançando, assim, sua dignidade.  

A dignidade humana pode, ainda, ser compreendida sob duas dimensões: A 

primeira dimensão básica, na qual está a teoria Kantiana, em que se encontram os 

bens jurídicos básicos e essenciais para a existência humana, os quais são 

necessários para o exercício da autodeterminação de cada indivíduo, impedindo a sua 

coisificação; e a segunda dimensão cultural em que se tem importância os valores que 

variam no tempo e no espaço, os quais buscam atender as demandas sociais da 

época, em cada sociedade, de acordo com as suas possibilidades econômicas, 

políticas e culturais. 
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A dimensão básica da dignidade humana representa, conforme Sarlet (2009, 

p. 49-51), uma qualidade própria do indivíduo que vai demandar o respeito por sua 

vida, liberdade e integridade física e moral materializando-se em um conjunto de 

direitos elementares que impedem a coisificação do ser humano. A violação dessa 

dimensão da dignidade humana é facilmente constatada, já que estará caracterizada 

em qualquer situação em que uma pessoa venha a sofrer a redução de seu status 

como sujeito de direitos, para o de mero instrumento ou coisa, deixando de ser um fim 

em si mesmo. 

A dimensão cultural da dignidade humana, por sua vez, representa as formas 

e as condições de como a dignidade humana, em sua dimensão básica, é 

implementada por cada grupo social ao longo da história, franqueando espaço para 

as peculiaridades culturais e suas práticas, variáveis no tempo e no espaço, pois se 

busca uma compreensão ética das finalidades de cada grupo social, a fim de se 

construírem significados que tenham a capacidade de serem entendidos 

interculturalmente (HOFFE, 2005, p. 77-78). 

A dupla dimensão da dignidade humana permite compreendê-la como limite e 

como tarefa do Estado e da própria sociedade. Limite por tratar-se de atributo que 

protege o indivíduo contra qualquer forma de coisificação, opondo-se, inclusive, contra 

práticas culturais que impliquem na redução da pessoa, “deve ser compreendida 

dentro de uma concepção absoluta, como regra, não ponderável”. Tarefa por exigir 

dos órgãos Estatais e da coletividade prestações positivas de promoção e proteção, 

dimensão em que “o conceito da dignidade é relativo, pois ela assume 

morfologicamente a função de princípio, admitindo ponderação quando em colisão 

com outros direitos” (MORAES, 2003, p. 116-118). 

Diversas formulações ideológicas tomaram curso fortemente inspiradas nos 

postulados filosóficos kantianos, como exemplos são: o liberalismo clássico, 

socialismo, marxismo, o liberalismo moderno, entre outros. O fato é que, ao chegar 

ao século XX, após inúmeras atrocidades e experiências históricas de aniquilação do 

ser humano vividas na história, como a inquisição, a escravatura, o nazismo e os 

genocídios étnicos, tornou-se necessário o reconhecimento da Dignidade da Pessoa 

Humana como uma conquista de razão ético-jurídica. Conforme aduz Comparato: 

 
[...]A cada grande surto de violência, os homens recuam, horrorizados, 
à vista da ignomínia que afinal se abre claramente diante de seus 
olhos; e o remorso pelas torturas, as mutilações em massa, os 
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massacres coletivos e as explorações aviltantes fazem nascer nas 
consciências, agora purificadas, a exigência de novas regras de uma 
vida mais digna para todos (COMPARATO, 2014, p. 50). 

 
Houve uma reaproximação do direito da moral e da filosofia política com a 

ascensão de uma cultura jurídica pós-positivista. A dignidade desempenha um grande 

papel nessa teoria jurídica repaginada, na qual a interpretação da norma é 

marcantemente motivada por valores éticos e fatos sociais (BARROSO, 2013, p. 18). 

Nessa esteira, diante da reconstrução do mundo moralmente devastado pelo 

totalitarismo e pelo genocídio Luís Roberto Barroso aduz: 

 
[...] A dignidade humana foi incorporada ao discurso político dos 
vitoriosos como uma das bases para uma longa e aguardada era de 
paz, democracia e proteção dos direitos humanos. A dignidade 
humana foi então importada para o discurso jurídico devido a dois 
fatores principais. O primeiro deles foi a inclusão em diferentes 
tratados e documentos internacionais, bem como em diversas 
constituições nacionais, de referências textuais à dignidade humana. 
O segundo fator corresponde a um fenômeno mais sutil, que se tornou 
mais visível com o passar do tempo: a ascensão de uma cultura 
jurídica, pós-positivista, que reaproximou o direito da moral e da 
filosofia política, atenuando a separação radical imposta pelo 
positivismo pré-Segunda Guerra (BARROSO, 2013, p. 18-19). 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 objetivou delinear uma 

ordem pública fundada no respeito à dignidade humana e, ao consagrar valores 

básicos universais, consagrou a dignidade da pessoa. Desse modo, a dignidade 

humana se tornou o valor fundante do sistema dos direitos fundamentais e se 

converteu no patrimônio jurídico-moral da pessoa humana estampada nos direitos 

subjetivos incorporados e assegurados pelo sistema constitucional.  

Nessa esteira, a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental que 

inspira a ordem jurídica, uma vez que possui natureza de valor supremo que 

dimensiona e humaniza a pessoa para realização e a efetivação dos direitos 

fundamentais (SILVA, 2000). Assim, a dignidade humana encontra-se no cerne da 

ordem jurídica brasileira concebendo a valorização da pessoa humana como sendo 

razão fundamental para a estrutura de organização do Estado. Considera-se que cada 

ser humano é igual e possuidor de direitos, independentemente da circunstância em 

que nasceu, de sua opção sexual, de sua cultura, religião e governo, pois só depende 

de sua existência.  
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 Então, o princípio da dignidade no direito atual passa a servir como fundamento 

da universalidade dos direitos humanos, sendo um princípio jurídico unificador de todo 

o sistema normativo. Sarlet (2009), assim como outros autores, concebe a existência 

de uma dignidade comum a todos os seres humanos, fomentada no respeito e na 

satisfação de uma série de direitos indispensáveis para a garantia de uma vida digna, 

o que, consequentemente, justificaria a universalização dos direitos fundamentais. 

 Desta feita, a Constituição Brasileira de 1988 é um espelho da metamorfose 

paradigmática da lente ex parte principis para a ex parte populi, ou seja, não é mais 

sob a perspectiva do Estado que se afirmam o direito, e sim sob a perspectiva dos 

direitos que se afirma o Estado (PIOVESAN, 2013, p. 96). A dignidade da pessoa 

humana é a norma irradiadora e que instrui o constitucionalismo contemporâneo. 

Bonavides leciona que a força normativa desse princípio fundamental e sua densidade 

jurídica deve ser máxima, o princípio em que “[...] todos os ângulos éticos da 

personalidade se acham consubstanciados” (BONAVIDES, 2001, p. 233). 

 Os direitos da personalidade, então, encontram fundamento de orientação no 

princípio da dignidade da pessoa humana. São direitos pertencentes à tutela da 

pessoa humana, os quais são essenciais diante da necessária proteção da dignidade 

da pessoa humana e da sua integridade psicofísica (CANTALI, 2009, p. 28). Assim, 

só será possível perceber todos os aspectos da personalidade, se efetivamente 

houver o reconhecimento da dignidade. 

Acerca da magnitude da tutela dos direitos da personalidade, enfatiza-se a 

necessidade de ser orientada por princípios constitucionais privilegiando a dignidade 

da pessoa humana e o livre desenvolvimento da personalidade (CANTALI, 2009, p. 

53). Importa destacar que a dignidade humana pode ser ofendida de diversas formas, 

Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins lecionam que ela pode ser desrespeitada: 

 
Tanto a qualidade de vida desumana quanto a prática de medidas 
como a tortura, sob todas as suas modalidades, podem impedir que o 
ser humano cumpra na terra a sua missão, conferindo-lhe sentido. 
Esta é uma tarefa eminentemente pessoal. O sentido da vida humana 
é algo forjado pelos homens. O Estado só pode facilitar essa tarefa na 
medida em que amplie as possibilidades existenciais do exercício da 
liberdade (BASTOS; MARTINS, 1988, p. 425). 

 
O princípio da dignidade da pessoa humana demarca um campo de padrão 

mínimo na esfera dos direitos sociais e isso evidencia que a falta de condições 

materiais mínimas ao homem retira da pessoa o seu desenvolvimento físico e 
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psíquico, gerando a injustiça. Portanto, as agressões contra a dignidade atentam 

contra a própria humanidade do indivíduo e cabe ao Estado proteger ativamente a 

vida humana, não somente coibir, ou seja, é própria razão de ser do Estado. Desse 

modo é que se verifica a magnitude da eficácia do Princípio da dignidade humana 

para a justiça (FERMENTÃO, 2016). 

É nessa direção que se enquadra a temática do encarceramento brasileiro, 

diante de um cenário de invisibilidade, violência e descaso dos homens e mulheres 

presos que se verifica a situação nacional de fragilidades das políticas criminais e 

sociais no que concerne à redução das desigualdades e ao fortalecimento da 

cidadania dessas pessoas e de suas famílias. 

O Brasil carece de interesse político em envolver uma minoria lamentavelmente 

invisível aos olhos da sociedade e, especialmente, do Parlamento. As políticas 

públicas relacionadas ao cárcere não são populares e dificilmente encontram respaldo 

dos congressistas. Além do mais, vivencia-se uma cultura punitiva diante do quadro 

da violação constante a direitos fundamentais e falência de políticas públicas. A usual 

expressão “bandido bom é bandido morto” define a mentalidade de grande parte da 

população, é mais fácil crer nisso que reconhecer parcela culpa da própria sociedade 

pela deterioração do tecido social (SANTOS; ÁVILA, 2017, p. 273-274).  

O atual sistema prisional brasileiro parece desconhecer ou desprestigiar os 

princípios basilares da Constituição, o quadro indica violação do princípio da dignidade 

da pessoa humana, da proibição da tortura, do tratamento desumano ou degradante 

e das sanções cruéis, do cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de 

acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do apenado, do respeito à integridade 

física e moral dos presos, da presunção de não culpabilidade, dos direitos 

fundamentais à saúde, à educação, à alimentação apropriada e do acesso à Justiça.  

O total desrespeito dos direitos fundamentais é revelado de forma inequívoca 

no retrato brasileiro do cárcere e esta realidade é consideravelmente intensificada nas 

prisões de mulheres. As necessidades e experiências femininas devem ser 

reconhecidas de acordo com o universo feminino e não simplesmente adaptada aos 

moldes masculinos (MENDES, 2017, p. 215).  

Assim, para uma melhor compreensão da temática, é de grande importância 

explorar cenário atual do sistema prisional brasileiro feminino, visto que é o enfoque 

deste estudo, e isto é o que se fará nos próximos tópicos. 
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3.3 DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE 
CÁRCERE 
 

Importante reforçar que o Brasil possui como cláusula geral de proteção de 

direitos calcada na Dignidade da Pessoa Humana. Assim, apesar da Constituição 

Federal brasileira não possuir expressamente uma disposição específica destinada a 

tutelar a personalidade humana, existe o reconhecimento do direito geral de 

personalidade por meio do princípio da dignidade da pessoa. 

 De acordo com Elimar Szaniawski (2005, p. 137), o princípio da dignidade da 

pessoa humana consiste em uma “cláusula geral de concreção da proteção e do 

desenvolvimento do indivíduo” e isso ocorre em virtude da característica de princípio 

fundamental diretor que a dignidade possui, segundo o qual deve ser interpretado todo 

o ordenamento jurídico brasileiro. 

 A dignidade é ínsita ao ser que a tem mesmo antes de sua personalidade 

jurídica e a tem mesmo antes da organização jurídica existir. Nesse sentido, Sampaio 

(2000, p. 30) leciona que a existência e eficácia da dignidade prescinde de 

legitimação, mediante reconhecimento expresso pelo ordenamento jurídico. Assim, 

sob o ponto de vista jurídico, a dignidade tem sido definida como um atributo da 

pessoa humana, o “fundamento do primeiro e a finalidade última, de toda a atuação 

estatal e mesmo particular”, o núcleo fundante dos direitos humanos e fundamentais. 

 A Constituição brasileira de 1988 seguiu a tendência de grande parte dos 

países ocidentais do pós-guerra e abrangia, como forma de reconsiderar a pessoa e 

reforçar a preocupação com ela, a dignidade e princípios derivados como núcleo de 

todo o ordenamento jurídico (LUISI, 2003, p. 11).  

Resumidamente, a Constituição Cidadã trouxe em seu texto diversos princípios 

e valores e princípios por meio dos quais se instaurou uma nova ordem jurídica que 

impôs um repensar de todo o sistema, na medida que o ser humano passou a ocupar 

o centro referencial do ordenamento, tendo em vista a eleição da dignidade humana 

como fundamento do próprio Estado Democrático de Direito (CANTALI, 2009, p. 84). 

No preâmbulo e primeiros dois artigos da Constituição se verifica o balizamento 

de um Estado garantidor dos direitos individuais e sociais, com fundamento na própria 

dignidade humana e visando a construção de uma sociedade justa, pautada na 

solidariedade, liberdade e igualdade, tendo em vista que o fim último é a tutela da 

pessoa humana em todos os aspectos da vida.  
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Nesse sentido, Cantali (2009, p. 85-86) informa: 

 
A proteção primordial da pessoa apenas enquanto ser dotado de 
dignidade impôs uma verdadeira alteração paradigmática, a partir da 
qual não mais se admite relegar ao segundo plano a tutela dos 
interesses existenciais posto que a dignidade humana, enquanto valor 
constitucional, é princípio fundamental do Estado Democrático de 
Direito, devendo ser o telos de todo o sistema. 
A dignidade da pessoa humana é valor fundante que serve de alicerce 
à ordem jurídica democrática. Tal assertiva indica o valor da dignidade 
humana alcança todos os setores da ordem jurídica, fato que traz em 
si a dificuldade de se estabelecerem os limites e o alcance de tal 
princípio. Na busca destes limites, necessário foi um retorno aos 
postulados filosóficos que nortearam o conceito de dignidade como 
valor intrínseco às pessoas humanas. 

 
 Com isso, é quase que automática a compreensão que todas as demais 

normas, incluindo as reguladoras de direitos da personalidade, devem se sujeitar à 

dignidade da pessoa humana para sua aferição de conformidade axiológica. 

Outrossim, a dignidade humana deve ser considerada como o centro da 

personalidade humana, merecendo larga proteção normativa. De acordo com 

Cortiano (1999, p. 42), é indissolúvel a ligação entre personalidade e dignidade 

humana e a proteção à personalidade se refere diretamente à proteção da dignidade 

do homem. 

 A Constituição Federal ao consagrar, no artigo primeiro, a dignidade da pessoa 

humana trouxe consigo todos os atributos inerentes à personalidade humana, da 

mesma forma que tutela no caput e nos incisos do artigo 5º vários direitos da 

personalidade como a igualdade, liberdade, integridade psicofísica e a vida. Deve-se 

reforçar que esse rol não é taxativo, conforme Szaniawski (2005, p. 137-144), o 

constituinte especializou, no artigo quinto, alguns direitos da personalidade humana, 

por intermédio das garantias fundamentais expressas na Constituição, neste sentido, 

o ordenamento jurídico brasileiro adotou um sistema de proteção misto no tocante à 

tutela da pessoa humana, traz um sistema geral de proteção de personalidade 

extraído diretamente do princípio da dignidade humana e, ao lado, protege alguns 

direitos especiais de personalidade tipificados como direitos fundamentais, os quais 

convivem harmonicamente, cuja finalidade é proporcionar o livre desenvolvimento da 

personalidade. 

 De tal forma, emerge o entendimento da dignidade como centro do 

ordenamento jurídico, sendo assim, fonte irradiadora dos direitos da personalidade. O 
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ser humano adquire esses direitos pelo simples fato de nascer, é, portanto, originário 

que decorre exclusivamente do reconhecimento da personalidade jurídica, ou seja, 

sucede da personalidade ontológica (CANTALI, 2009, p. 130-131). 

 De acordo com Paulo Mota Pinto (2000, p. 63), os direitos da personalidade 

são direitos essenciais sob pena de a própria personalidade humana ser 

descaracterizada caso sua proteção não fosse reconhecida pela ordem jurídica. 

Outras características importantes desses direitos são a vitaliciedade e 

indispensabilidade, são vitalícios porque acompanham o ser humano por toda a sua 

existência e são necessários pois são indispensáveis à plena afirmação do indivíduo 

e desenvolvimento da sua personalidade (CANTALI, 2009, p. 132). 

 Visto isso, depois de se tratar sobre tutela geral dos direitos da personalidade 

e suas características, passamos a constatar que a dignidade existe para todos os 

seres humanos, não pode ser retirada ou aparada de qualquer forma e isso se 

transmite às suas demais emanações como os direitos da personalidade. Esses 

direitos são perenes a todos indistintamente, não importando se o indivíduo tenha 

cometido atos contrários às normas penais em vigor na sociedade. Nesse ínterim, 

Motta e Kloch (2008, p. 67) lecionam sobre a dificuldade em exercer discernimento e 

separar o homem que pratica o crime da criminalidade no geral.  

 No cárcere, se denota uma violação massiva e sistemática dos direitos mais 

básicos do ser humano, os direitos fundamentais e da personalidade, mesmo havendo 

todo um aparato de proteção e tutela na Constituição, em leis infraconstitucionais e 

Tratados Internacionais em que o Brasil é signatário. No espaço prisional, não se vê 

a dignidade e tão pouco a integridade moral respeitada. 

 No encarceramento feminino se verifica a existência de peculiaridades do 

gênero, sendo necessário que haja plena compreensão das diferenças entre homens 

e mulheres para que se possa repensar a execução penal sem que haja excesso de 

execução no tocante às agressões aos direitos da personalidade das mulheres. As 

diversidades corporais, hormonais e emocionais devem ser consideradas, é 

necessário se observar o ser sem a dicotomia corpo e mente (BUGLIONE, 2007, p. 

139-147). 

 O cárcere é palco de grandes violações e violências exercidas na execução 

penal. As consequências são notórias, essas agressões tidas como ação estatal de 

controle social e gerenciamento punitivo causam efeitos negativos nos indivíduos em 
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direitos da personalidade como integridade psicofísica e moral, honra, dignidade 

sexual, imagem, entre outros.  

Os problemas no encarceramento feminino, além dos já tratados, existe um 

plus na carga lesiva no cerceamento de direitos, segundo Pat Carlen (1990, p. 3) o 

“estigma e a invisibilidade” dessa problemática decorre do fato de que dentre outras 

razões, as mulheres que são enviadas para a prisão têm sido tradicionalmente vistas 

como “duplamente desviadas”, ou seja, não só são más cidadãs (visto que violaram a 

lei), mas, sim como “mulheres não naturais” que infringiram os papéis tradicionais e 

institucionalmente a elas destinados. De acordo com a autora, as mulheres 

encarceradas são enviadas para a prisão por delitos menos graves que os homens e 

em geral é provável que sejam mais pobres e que tenham saúde pior, além de que 

em vários casos terem sofrido muito mais como vítimas de abuso sexual e de 

violência. 

De acordo com Anatasia Chaberlen (2016, p. 5), as mulheres têm que se 

adaptar de modo forçado a um universo completamente masculino que é o 

penitenciário. As diferenças vigem no âmbito biológico (gravidez, menstruação, 

menopausa) e no cultural as mulheres são as principais cuidadoras de crianças, os 

entornos sociais delas são muitas vezes deprimidos. As mulheres que entram no 

cárcere geralmente sofrem mais violência sexual, em muitos lugares são exigidas 

normas comportamentais, inclusive de vestimenta. Os estereótipos de gênero das 

mulheres estão mais presentes na prisão em relação aos regimes dos homens e com 

maior rigor disciplinar.  

Visto isso, verifica-se a imprescindibilidade de uma adequação da vida 

carcerária às especificidades e necessidades das mulheres presas. Os atentados aos 

direitos das mulheres em situação de cárcere surgem em razão de vários motivos, 

dentre os mais importantes, destaca-se o estrutural, o jurídico e o histórico-social. O 

primeiro refere-se à situação estrutural das prisões femininas brasileiras. Nesses 

espaços se verifica uma enorme carência de vários serviços básicos que estão 

previstos no ordenamento interno e externo. Um exemplo é quanto à quantidade de 

pessoas superiores ao aconselhável. Em muitas situações ocorre a violação literal do 

artigo 40 e 88 da Lei de Execuções Penais. 

Os direitos da personalidade diante da precariedade da estrutura que recebe 

mulheres em situação de cárcere são claramente violados de forma flagrante, pois 
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ocorre a transgressão à integridade psicofísica, à saúde, à higiene básica dentre 

outros. 

A higiene básica, por exemplo, é fundamental ao bem-estar da mulher 

encarcerada, à saúde e a autoestima. Muitas mulheres não recebem do Estado 

produtos essenciais para a higiene como: papel higiênico, creme dental e 

absorventes. A saúde das aprisionadas fica em jogo diante da ausência de material 

adequado de higiene, umidade e falta de circulação de ar nas celas, tendo em vista 

que tudo isso corrobora para o aparecimento de doenças. 

Várias situações que ocorrem na execução penal e estão ligadas à imagem tem 

efeitos sobre os direitos da personalidade e, em particular, a imagem e a integridade 

moral. Um ponto importante na autoimagem do encarcerado provém da estética que 

é reforçada pela higiene básica, alimentação e saúde.  

 Além do defeito estrutural, outro motivo violador de direitos da personalidade é 

quanto às deficiências jurídicas. Essas falhas levam ao impedimento da consecução 

da plena tutela por ausência de mecanismos aptos a proteger a cidadã presa. O não 

respeito ao artigo 89 da Lei de Execução Penal é um caso de deficiência jurídica 

grave. Esse artigo trata da disposição legislativa referente à obrigação de existência 

de berçários, creches e seções de saúde gestacional.  

 Os dados trazidos pelo INFOPEN demonstram a precariedade que se é tratada 

a situação da maternidade no cárcere. É um grande exemplo de como o 

encarceramento feminino é calcado em diretrizes masculinizantes e de improviso. 

Somente 14% das unidades femininas ou mistas contam com berçário e/ou centro de 

referência materno-infantil, e apenas 3% das unidades prisionais brasileiras 

declararam contar com espaço de creche, somando uma capacidade total para 

receber até 72 crianças acima de 2 anos (BRASIL, 2017b). De acordo com Cheskys 

(2014, p. 45): 

 

Muitas presas passam toda a gravidez sem realizar um único exame 
laboratorial ou de imagem, o que impede o conhecimento de doenças, 
que muitas vezes só são descobertas na hora do parto (aqui somam-
se as falências do sistema penitenciário e do Sistema Único de Saúde 
– SUS). A quantidade de partos que ocorrem nas celas ou nos pátios 
das penitenciárias é enorme e constatada ano após ano pelas 
organizações que monitoram o sistema prisional: a justificativa é de 
que falta estrutura e pessoal para remover a grávida do presídio ao 
hospital94. Mas sabe-se que faltam também organização e 
treinamento dos agentes públicos que lidam com essas mulheres 
presas, pois há diversas denúncias de mulheres que, ao conseguirem 
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chegar ao hospital para dar à luz – quase sempre em viaturas policiais, 
não em ambulâncias – são obrigadas a parir algemadas, a ponto de 
ser necessário constar no relatório final do GTI para Reorganização e 
Reformulação do Sistema Prisional Feminino a recomendação de que 
sejam abolidas as algemas nos partos (e nas consultas), como se isso 
já não fosse suficientemente óbvio. 

 

O que se constata é que dentro do sistema penal as mulheres sofrem 

consequências pela invisibilidade e se ignora as especificidades gênero. Essa parcela 

da sociedade brasileira merece tratamento com igual respeito e consideração. Assim, 

por meio do princípio da dignidade da pessoa humana, se garante a proteção de todas 

as dimensões de forma conjunta e as muitas vertentes que compõem são essenciais 

à possibilidade de se concretizar materialmente os direitos da personalidade. 

 

3.4 OS DIREITOS HUMANOS E AS MULHERES 
 

Partindo do entendimento de dignidade da pessoa humana como axioma 

justificante dos direitos humanos, importante se faz trabalhar, mesmo que 

brevemente, sobre a universalidade de tais direitos. 

 A Declaração Universal de 1948 trouxe uma inovação no contexto de direitos 

humanos ao conjugar direitos civis e políticos aos direitos econômicos, culturais e 

sociais, consolidando a concepção contemporânea de direitos humanos que os 

definem como uma unidade interdependente e indivisível.  

  Desde o preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos se verifica a 

dignidade como característica inerente a todo ser humano. O uso de termos como 

“todos” e “ninguém”, por exemplo, demonstra ser em si mesmo universalista, 

representando a adoção de uma lógica kantiana, com a expansão do imperativo 

categórico a qualquer pessoa. Ou seja, resgata a ideia kantiana de o homem existir 

como um fim em si mesmo, a dignidade independente de qualquer condição. Assim, 

o imperativo categórico “age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em 

sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim 

e nunca simplesmente como meio” (KANT, 2011, p. 59). 

Ante a universalidade propagada pela Declaração de 48, houve certa 

insurgência contra tal pressuposto com a justificativa que a universalidade poderia 

justificar uma cultura sobre outras, sem considerar suas especificidades, sendo o seu 
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discurso acusado de servir como instrumento ao imperialismo cultural exercido pelas 

nações hegemônicas ocidentais. 

É facilmente perceptível a presença de um caráter individualista na Declaração 

Universal, conforme expõe Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 113). O documento 

foi elaborado sem a participação da maioria dos povos do mundo, que se limitou ao 

reconhecimento, quase com exclusividade, de direitos individuais, com a exceção do 

direito à autodeterminação que é coletivo.  

Em face da dicotomia universalismo e relativismo, o mesmo autor propõe uma 

hermenêutica diatópica, que consiste em uma metodologia para o diálogo intercultural 

que almeja estabelecer condições para que os direitos humanos sejam colocados a 

serviço de uma política emancipatória (SANTOS, 1997, p. 30). 

Vale ainda mencionar na concepção de García (2001, p. 64), em que se 

concorda de que o ideário individualista não é passível de ser superado, somente 

relativizado, nas suas palavras: “Em suma, considero que não é muito arriscado 

defender que a concepção individualista ocidental e moderna, embora seja uma 

concepção cultural particular em termos da gênese histórica dos direitos, tenha uma 

vocação contemporânea”6 (GARCIA, 2001, p. 64, tradução nossa).  

Outrossim, a origem Ocidental dos Direitos Humanos, por meio de eventos 

importantes conforme mencionado acima, não o vincula exclusivamente e para 

sempre. Os direitos do homem refletem, assim, um extenso período de lutas e 

conquistas, sendo uma aquisição cultural “[...] relativos em sua nascente, porém 

universalizáveis na projeção de seu espaço de efetividade” (MELGARÉ 2002, p. 354). 

A tensão entre universalistas e relativistas é uma discussão ainda bem 

polemizada, principalmente em espaços fortemente marcados pela pluralidade e 

convivência, como o caso das Américas.  

O entendimento que se levanta é a armadilha do relativismo cultural extremo 

pode carregar, que está no fato de ao “[...] afirmarmos a igualdade de direitos de todas 

as culturas, estaremos incluindo aí aquelas culturas que não admitem que todas têm 

iguais direitos” (PIACENTINI, 2007, p. 45-46). Assim, a tolerância incondicional 

                                                           
6 “En definitiva, considero que no es demasiado aventurado defender que la concepcíon individualista 
occidental y moderna, aunque se trate de una concepcíon cultural particular em cuanto a la génesis 
histórica de los derechos, tiene vocacíon contemporánea de los mismos. Esto no es um tipo de 
imperialismo cultural, aunque manipulado corre el riesgo de serlo y acompañar a otros tipos de 
imperialismo, sino el intento de ser mínimamente rigorosos (GARCIA, 2001, p. 64)”. 
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abarca, inclusive, as culturas intolerantes, portadoras de práticas culturais ofensivas 

à dignidade humana. 

Porém, há de se considerar a possibilidade de uma conciliação entre as duas 

correntes caso se admita a existência de gradações de universalismo e relativismo; 

sendo que a definição de cada uma dessas teorias dependerá do espaço que se 

permite que a cultura ocupe, bem como da extensão do núcleo mínimo de direitos que 

são necessários para se assegurar a dignidade, como valor universal. 

Um documento internacional muito importante é a Declaração e Programa de 

Ação de Viena -1993, que segundo Flavia Piovesan, de certa forma tenta conciliar 

estas duas correntes. Pode-se dizer que ela acolhe “um relativismo cultural fraco e um 

forte universalismo” (PIOVESAN, 2013, p. 225), em seu parágrafo 5º, estabelece que: 

 

5.  Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional 
deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em 
pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades 
nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim 
como diversos contexto histórico, cultural e religioso, é dever dos 
Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, sejam quais forme seus sistemas políticos, econômicos 
e culturais (ONU, 1993, p. 4). 

 

A universalidade seria, desta maneira, enriquecida pela diversidade que, por 

sua vez, jamais seria invocada a título de justificar a violação aos direitos humanos, e 

conforme Alves (1999, p. 144-145), a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, 

realizada em Viena de 1993 foi o “Maior conclave internacional jamais reunido até 

então para tratar da matéria”, sendo inegável que o consenso alcançado nessa 

conferência mundial exigiu longas e difíceis negociações, não ocorrendo, porém, 

propriamente, imposições de parte a parte vencedoras, “nem o documento se propõe 

violar o âmago de qualquer cultura”. 

Não se deve deixar de olvidar a incidência da globalização na seara dos direitos 

humanos, tendo ela destaque tanto nas discussões acerca da diversidade cultural e 

seu respeito, quanto nas políticas e ações intentadas em razão dos direitos humanos. 

A crise de legitimidade das políticas de direitos humanos, estão diretamente 

relacionadas com o processo de globalização. Segundo Santos (1997, p. 105), é 

importante compreender as tensões da modernidade, promovidas pelo processo de 

globalização, para identificar as condições em que os direitos humanos podem ser 
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colocados ao serviço de uma política emancipatória, em suas palavras: “[...]A 

globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local consegue 

estender a sua influência a todo globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de 

designar como local outra condição social ou entidade rival” (SANTOS, 1997, p. 108). 

Nesse viés, García (2001, p. 91-92) leciona que, para tratar de direitos humanos, 

hoje, é preciso contextualizar sua aplicação à sociedade globalizada, sendo 

necessário, para tanto, que esses se firmem a partir de um conceito de “ética 

globalizada”, identificada como o conjunto de “valores comuns” a todos os seres 

humanos, pautados na concepção de dignidade humana, liberdade, igualdade e 

autonomia, cuja pauta não estaria limitada a uma única identidade cultural ou religiosa, 

sendo, na verdade, “patrimonio de uma humanidad civilizada”. 

Diante da concepção contemporânea dos Direitos Humanos, o que se sustenta 

é que a partir de determinando momento histórico da humanidade buscou cristalizar 

e desenvolver o ideário de que certas discriminações são inaceitáveis, com base em 

um consenso construído e pactuado internacionalmente. A contar a Declaração de 

Direitos Humanos de 1948, inicia o desenvolvimento do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, mediante a adoção de diversos instrumentos internacionais de 

proteção, seguindo uma ética global orientada pela afirmação da dignidade humana. 

Quanto à internacionalização de conversão do direito positivo, Bobbio leciona 

sobre a nova tendência chamada de especificação, que consiste na passagem 

gradual para uma ulterior determinação dos sujeitos titulares de direitos. Nos seus 

dizeres: 

 

Essa especificação ocorreu com relação seja ao gênero, seja às 
várias fases da vida, seja à diferença entre estado normal e estados 
excepcionais na existência humana. Com relação ao gênero, foram 
cada vez mais reconhecidas as diferenças específicas entre a 
mulher e o homem. Com relação às várias fases da vida, foram-se 
progressivamente diferenciando os direitos da infância e da velhice, 
por um lado, e os do homem adulto, por outro. Com relação aos 
estados normais e excepcionais, fez-se valer a exigência de 
reconhecer direitos especiais aos doentes, aos deficientes, aos 
doentes mentais, etc. (BOBBIO, 2004, p. 79). 

 

O que se verifica é que a primeira fase de proteção dos direitos humanos foi 

marcada pela tônica da proteção geral e abstrata, com base na igualdade formal. E 

que, agora, na contemporaneidade é insuficiente tratar o indivíduo de forma geral e 



82 
 

abstract, sendo necessária a especificação do sujeito de direito. 

Assim, diante a formação atual dos direitos humanos, no que se refere à 

garantia dos direitos humanos das mulheres, a adoção de um parâmetro universalista, 

ainda que com um amplo espaço para relativismos culturais, é de grande importância. 

Tendo em vista o quadro de violência e violações em relação à mulher ser muito 

expressivo, principalmente no que concerne as graves obstruções à fruição de seus 

direitos, justificadas com base em práticas culturais historicamente definidas. 

Apesar de não se escusar das dificuldades da perspectiva universalista, 

entende-se importante utilizá-la como ponto de chegada, um universalismo de 

confluência. Nesse sentido, o que se nega é “[…] considerar o universal como ponto 

de partida ou campo de desencontros. Ao universal há que se chegar – universalismo 

de chegada ou de confluência – depois (não antes de) um processo conflitivo, 

discursivo de diálogo” (FLORES, 2002, p. 7). 

Visa-se, assim, a assegurar a dignidade de grupo de vulneráveis a partir da 

especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e 

particularidade. A exemplo dessa categoria de vulneráveis que devem ser tratados de 

acordo com suas especificidades estão as mulheres, as crianças, os indivíduos com 

deficiência, os refugiados, dentre outros.  

Importa-se dizer que o direito à diferença implica o direito ao reconhecimento 

de identidades próprias, o que propicia a incorporação da perspectiva de gênero, ou 

seja, repensar os direitos humanos a partir da relação entre os gêneros, como um 

tema transversal. As normas de proteção aos direitos humanos, em seu processo de 

desenvolvimento, refletem a participação do movimento feminista em reivindicações 

como a igualdade formal e econômica, a liberdade reprodutiva e sexual e o direito à 

diversidade sexual, racial e étnica.  

E para Piovesan (2012, p. 7), essas reivindicações foram incorporadas pelos 

tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e, ao se realizar um balanço 

das últimas décadas, constata-se que o movimento internacional de proteção aos 

direitos humanos das mulheres teve como foco três conteúdos centrais, que seriam: 

a discriminação, a violência contra a mulher e os direitos sexuais e reprodutivos. 

As contribuições dos tratados internacionais de proteção a direitos humanos, 

em especial aos direitos humanos das mulheres, contribuem de forma expressiva para 

a promoção das liberdades e o acesso às condições igualitárias de desenvolvimento 

social. O desenvolvimento de muitos países está correlatamente ligado ao ganho de 
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poder das mulheres, que transparece em fatores como a educação, seu padrão de 

propriedade, as oportunidades de emprego às quais elas têm acesso e o 

funcionamento do mercado de trabalho (SEN, 2000, p. 234-235).  

A realidade social de desigualdades das mulheres é promovida, ainda, pela 

ausência de uma cultura jurídica sobre os direitos humanos das mulheres, sendo 

imperioso a promoção de estudos dos problemas dela originados, tendo em vista que 

muitos Estados insistem em normas que estabelecem uma discriminação tanto 

econômico como contra a mulher.  

Assim, quais medidas que têm sido implementadas com o objetivo de acabar 

com as situações discriminatórias associadas ao gênero contra a mulher? Quais são 

os Estados empenhados em tornar efetiva a igualdade entre homens e mulheres? E, 

qual tem sido o seu resultado alcançado? Como solucionar a situação de 

desigualdade e violência a partir do Direito? Quais os instrumentos jurídicos existentes 

no âmbito internacional para lutar contra a discriminação?  

A aceitação, tolerância e perpetração de Violência de Género, além de um 

sintoma de uma clara ausência de Igualdade, é uma questão universal que transcende 

estereótipos culturais, classes sociais, o nível de renda, formação acadêmica, idade, 

religião ou etnia. Alcançar a igualdade real e eficaz entre mulheres e homens é uma 

questão de direitos humanos, de justiça desenvolvimento social e econômico, político 

e social. Alcançar essa igualdade também é um requisito essencial para acabar com 

a violência de gênero, um problema público e uma injustiça social que questiona os 

princípios democráticos de um Estado 

Essas são questões que devem ser suscitadas cada vez mais na seara 

internacional. Desta feita, o próximo tópico busca analisar, de forma geral, os 

instrumentos jurídicos internacionais que garantem os direitos das mulheres. 

O que se constata é a insuficiência do sistema internacional dos direitos 

humanos em dar respostas efetivas e adequadas às especificidades dos problemas e 

das necessidades de um grupo vulnerável como o das mulheres. A legislação 

protetora, ainda, é insuficiente para os fins aos quais deveria prestar, mascarando a 

violência existente, tendo em vista que a tendência de se criar soluções de caráter 

imediato para o problema, que desvaloriza as formas de violência visualmente 

invisíveis, e que, de algum modo, mantém o reconhecimento dessas situações de 

desrespeito aos seus direitos como afetas apenas ao âmbito privado. 
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As Nações Unidas é uma das organizações internacionais que mais deram um 

impulso à perspectiva de gênero. A Carta das Nações Unidas inclui no seu preâmbulo 

o princípio de igualdade entre homens e mulheres, sendo reforçado e alargado, pelo 

que veio a ser chamado de Carta Internacional de Direitos Humanos, em referência à 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos e ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais. 

O ponto de arranque no processo de proteção dos direitos humanos das 

mulheres em nível internacional e mais concretamente do reconhecimento formal da 

igualdade da mulher pode ser situado na Declaração sobre a Eliminação da 

Discriminação Contra as Mulheres, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1967. 

Porém, vale mencionar que a declaração foi apenas um mero compromisso político 

entre os Estados sem força vinculativa, e segundo Yolanda Gómez Lugo (2014, p.150) 

observa: 

 

[...] apesar do reconhecimento da igualdade formal nos diferentes 
tratados e convenções sobre direitos humanos, a prática evidencia 
uma desigualdade real entre o gênero masculino e o gênero feminino, 
situação que requer um tratamento definitivo que incorpore a 
perspectiva de gênero no sistema internacional de proteção de 
direitos. 

 

Fica de fácil notoriedade que as mulheres continuam a formar um grupo 

particularmente vulnerável por razão de gênero, como evidenciado nas constantes 

transgressões que sofrem dos seus direitos. E que apesar de se constituir uma 

previsão universal, “o ultraje à dignidade e aos direitos da mulher continua sendo uma 

constante, demonstrando a dificuldade de algumas sociedades em reconhecer o sexo 

feminino no mesmo patamar ocupado pelo masculino e em vislumbrar a mulher como 

sujeito de direitos, livre, capaz e igual aos homens” (COSTA; SOUZA; CHAGAS, 2013, 

p. 148). 

Levanta-se a situação de grande desigualdade presente na América Latina e a 

essencial importância de os Estados assumirem um compromisso com a garantia e a 

plena implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais. Nesse sentido, 

Tamara Amoroso Gonçalves (2013, p. 90) assevera que com relação às mulheres, 

especificamente, a não efetividade da fruição dos direitos sócios-econômicos pode 
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significar obstruções ao pleno acesso à saúde e à educação, dentre outros 

importantes direitos, corroborando para situações de violação integridade e dignidade. 

A mesma autora aborda em seu estudo sobre o status da litigância em direitos 

humanos das mulheres na América Latina, a partir da análise da atuação da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, no período de 1970 a 2008, constata que os 

posicionamentos adotados pela Comissão são favoráveis aos direitos humanos das 

mulheres, podendo e devendo servir de substrato para a exigibilidade do cumprimento 

desses direitos, nos dizeres da autora: 

 

[...] na medida em que contribuem para enfrentar os desafios que 
ainda se colocam para o pleno reconhecimento das mulheres como 
sujeitos de direitos e atores sociais. Também buscam a incorporação 
de novas temáticas para a pauta dos direitos humanos na região, 
arejando o próprio conceito destes direitos, alargando os limites de sua 
definição (GONÇALVES, 2013, p. 299). 

 

Desta feita, ressalta-se ser necessário debate público trazido pelo litígio 

estratégico internacional. Na perspectiva de gênero força uma reflexão da sociedade 

sobre as assimetrias de poder e desigualdades enfrentadas pelas mulheres. O 

potencial transformador dessa litigância permite a visibilidade de temáticas que nem 

sempre encontram espaço nas arenas públicas de debates, bem como um novo olhar 

para os direitos humanos tradicionalmente estabelecidos. 

Um outro importante documento de combate à violência contra a mulher no 

âmbito internacional é o Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher aprovada em 1979 pela Assembleia Geral, em vigor 

desde 1981, de amplo grau de adesão, porém, infelizmente, com grande número de 

reservas por parte de muitos Estados signatários. 

O artigo 28 da Convenção admite a possibilidade de que os Estados Partes 

formulem reservas ao tratado no momento da ratificação ou adesão, apesar do artigo 

28.2 estabelecer um limite a esse poder, ao prever que não serão autorizadas as 

reservas incompatíveis com o objeto e fim da Convenção. 

Referente às reservas, Piovesan (2012, p. 76) afirma: 

 

Trata-se do instrumento internacional que mais fortemente recebeu 
reservas, dentre as Convenções internacionais de Direitos Humanos, 
considerando que ao menos 23 dos mais de 100 Estados-partes 
fizeram, no total, 88 reservas substanciais. A Convenção sobre a 
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Eliminação de todas as formas de Discriminação da Mulher pode 
enfrentar o paradoxo de ter maximizado sua aplicação universal ao 
custo de ter comprometendo sua integridade. Por vezes, a questão 
legal acerca das reservas feitas à Convenção atinge a essência dos 
valores da universalidade e integridade. 

 

A preocupação generalizada sobre o problema das reservas levou a que os 

Estados Partes se comprometessem, na Plataforma de Ação de Pequim, não apenas 

à ratificação universal da Convenção em 2000, mas também em limitar o alcance das 

reservas à mesma, garantindo que nenhuma fosse incompatível com o objeto e fim 

do Tratado. 

A carta sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher 

foi resultado das reivindicações do movimento de mulheres, a partir da primeira 

Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada no México, em 1975. Trata-se de uma 

Convenção de direitos das mulheres, que abrange seus direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais.  

A discriminação contra a mulher é definida na Convenção como qualquer 

distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha por objeto anular o 

reconhecimento, o gozo ou o exercício de direitos humanos ou liberdades 

fundamentais pelas mulheres. A temática não foi abordada com tanta clareza no 

documento internacional, tendo sido o tema melhor trabalhado na Recomendação 

Geral n. 19, que expressamente declara que “a violência baseada no gênero é uma 

forma de discriminação que compromete seriamente a capacidade das mulheres de 

gozarem de seus direitos e liberdades em um patamar de equidade em relação aos 

homens” (COMITÊ SOBRE A ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS 

MULHERES, 1992). 

Assim, a Convenção foi um marco de real importância internacional, cujo 

objetivo é promover a plena igualdade entre homens e mulheres num mundo baseado 

na equidade e na justiça. Diante dessa perspectiva, se enfatiza que, apesar de ser um 

texto que representa um progresso na luta contra a discriminação, o documento não 

é uma ferramenta de reconhecimento de direitos humanos novos, mas sim de 

promoção dos existentes nesse momento. 

Existe um certo progresso no que concerne a consolidação da Convenção no 

sistema universal de proteção de os direitos humanos e isso se deve ao nível de 

monitoramento e controle previstos. Sobre a temática Eva Díez Peralta (2011, p. 103, 

tradução nossa) assevera: 
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Onde se pode afirmar que houve algum progresso que consolida a 
posição desta Convenção no sistema universal de proteção dos 
direitos humanos está no nível de monitoramento e controle. 
Inicialmente, o mecanismo para monitorar o cumprimento pelos 
Estados Partes de suas obrigações decorrentes da Convenção 
baseava-se apenas na preparação de relatórios periódicos 
endereçados a cada quatro anos ao Comitê para consideração de as 
medidas legislativas, judiciais, administrativas ou outras que adotem 
em seus respectivos sistemas internos.7 

 

 Porém, como bem alerta a autora acima, esses relatórios periódicos muitas 

vezes não promovem autocrítica, de modo que os Estados se limitam, em grande 

parte, a reproduzir disposições constitucionais ou legais na matéria, constituindo um 

verdadeiro obstáculo à satisfação total e da Convenção. 

 Ainda sobre o órgão de controlo sobre a aplicação da convenção denominado 

Comité para a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres, na prática, o 

funcionamento desse órgão mostrou-se ineficaz, pelo menos inicialmente e isso deve-

se, principalmente, à ausência de um mecanismo de impugnação. Tendo em vista a 

carência de instrumentos ou processos que permitam um recurso às vítimas das 

violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos.  

Dessa forma, em 1999, com o objetivo de combater essa deficiência, foi 

adotado o Protocolo Facultativo à Convenção. Ele criou dois mecanismos de 

participação novos: o procedimento de denúncia individual e o procedimento de 

investigação, o primeiro consiste no desenvolvimento de “comunicações” ou 

demandas individuais por pessoas ou grupos de pessoas, sobre a violação dos 

direitos reconhecidos na Convenção por parte de um Estado Parte que aceite a 

competência do Comitê. O segundo procedimento consiste no pedido de uma 

investigação sobre uma violação grave ou sistémica dos direitos humanos das 

mulheres por parte de um Estado Parte, embora, neste caso, o Protocolo permita aos 

Estados não acolher esse procedimento de investigação se, assim, o manifestarem 

no momento da assinatura ou ratificação. 

                                                           
7Donde sí se puede afirmar que se ha producido algún progreso que consolida la posición de esta 
Convención en el sistema universal de protección de los derechos humanos es en el plano del 
seguimiento y control. En un primer momento, el mecanismo de control del cumplimiento por parte de 
los Estados partes de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención estaba basado, tan sólo, 
en la elaboración de informes periódicos dirigidos, cada cuatro años, al Comité para el examen de las 
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que aquellos adoptan en sus 
respectivos ordenamientos internos (PERALTA, 2011, p.103). 
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Realça-se, dessa forma, a importância do protocolo supramencionado na 

efetivação da Convenção em âmbito internacional. Nesse sentido, afirma Lugo (2014, 

p.160) que o Protocolo é uma ferramenta essencial para a implementação da 

Convenção que permite promover a reparação às vítimas. 

Com a IV Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres, Pequim de 1995, 

instaura-se uma nova fase no processo de proteção dos direitos humanos das 

mulheres em nível internacional, representando um progresso no objetivo de 

conseguir a igualdade real entre homens e mulheres e eliminar a discriminação pelo 

gênero. 

A grande novidade da IV Conferência mundial foi apresentar a incorporação da 

perspectiva de gênero ao contexto das Nações Unidas. Essa abordagem foi 

impulsionada por essa conferência com o objetivo de implementar políticas públicas 

inspiradas no princípio de igualdade e de não discriminação entre o gênero masculino 

e o feminino (LUGO, 2014, p. 165). Ainda sobre a Conferência: 

 

Esta conferência levantou uma questão-chave: “Como podemos 
modificar essa estrutura?” Ao tentar respondê-la, eles descobriram a 
necessidade de concentrar esforços não apenas na promoção de 
políticas de igualdade focadas exclusivamente em mulheres, mas de 
políticas com uma perspectiva de gênero, substituindo o tratamento 
isolado da questão para um tratamento abrangente, incluído no 
conjunto de políticas, reafirmando os Direitos da Mulher como Direitos 
Humanos (LÓPEZ-FRANCÉS; VIANA-ORTA, 2015, p. 204).8 

 

Como resultado dessa Conferência, a Declaração e Plataforma de Ação foi 

adotada de Pequim. Programa que inclui doze áreas de preocupação especial que 

constituem um obstáculo para alcançar a igualdade entre mulheres e homens. A 

educação é uma das 12 áreas. Desde a declaração, os governos e a sociedade civil 

têm sido obrigados a incluir uma perspectiva de género (mainstreaming) em todas as 

suas instituições, políticas, processos de planejamento e tomada de decisão 

Seguindo a análise dos instrumentos internacionais sobre os direitos humanos 

das mulheres, outro que não se pode deixar de olvidar é a Convenção Interamericana 

                                                           
8 “En esta conferencia se planteaban una pregunta clave “¿Cómo podemos modificar esta estructura?” 
Al intentar responderla descubrieron la necesidad de centrar los esfuerzos no ya en promover políticas 
de Igualdad centradas exclusivamente en la Mujer sino políticas con perspectiva de género, 
sustituyendo el tratamiento aislado de la cuestión por un tratamiento integral, incluido en el conjunto de 
las políticas, reafirmando los Derechos de la Mujer como Derechos Humanos (LÓPEZ-FRANCÉS; 
VIANA-ORTA, 2015, p. 204) ”.  
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para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como 

Convenção de Belém do Pará, adotada pela Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos em 6 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de 

novembro de 1995. Esse tratado reconhece que a violência contra a mulher, no âmbito 

público ou privado, constitui grave violação aos direitos humanos e limita total ou 

parcialmente o exercício dos demais direitos fundamentais. 

Essa Convenção elenca um importante catálogo de direitos a serem 

assegurados às mulheres, para que tenham uma vida livre de violência e consagra 

ainda a Convenção deveres aos Estados-partes para que adotem políticas destinadas 

a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.  

Sobre a Convenção de Belém do Pará, Piovesan (2012, p. 79) aduz que, “É o 

primeiro tratado internacional de proteção dos direitos humanos a reconhecer, de 

forma enfática, a violência contra as mulheres como um fenômeno generalizado [...]”. 

Ainda, nesse raciocínio: 

 

A convenção afirma que a violência contra a mulher constitui grave 
violação aos direitos humanos e limita total ou parcialmente o 
exercício dos demais direitos fundamentais. Adiciona que a violência 
contra a mulher constitui ofensa à dignidade humana, sendo 
manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre 
homens e mulheres (LEOPOLDI; TELES; GONZAGA, 2007, p. 16). 

 

Ao reconhecer a situação de vulnerabilidade das mulheres, a Convenção de 

Belém do Pará lhes garante um significativo rol de direitos a serem protegidos. Entre 

eles, tem-se o direito à integridade física, mental e psicológica, o direito de não ser 

submetida à tortura e o direito de liberdade e segurança pessoais.  

O artigo 3º da Convenção garante à mulher uma vida livre de violência, tanto 

no âmbito público como no privado; complementando-o tem-se o artigo 6º que dispõe 

que uma vida livre de violência inclui (a) o direito de ser livre de toda forma de 

discriminação e (b) o direito de ser valorizada e educada livre de padrões 

estereotipados de comportamento e práticas sociais e culturais baseados em 

conceitos de inferioridade de subordinação. Dessa forma, ao se analisar a Convenção 

se extrai o objetivo dela em alterar a estrutura patriarcal da sociedade, incentivando 

as mudanças culturais e reprimindo discriminações.  

 O que se pode constatar da análise feita acima é que existe um amplo quadro 

legislativo normativo internacional sobre a igualdade entre mulheres e homens e não-
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discriminação por razões de gênero ser um princípio legal valorizado universalmente 

reconhecidos por tratados internacionais de acordo com a Declaração Direitos 

Humanos, bem como nas leis da maioria dos países.  

 Porém, ainda existem desigualdades, discriminação, violência e injustiça contra 

as mulheres que mostram que a igualdade efetiva continua sendo uma tarefa 

pendente, sendo, portanto, nesse contexto, a dignidade e a possiblidade de uma vida 

digna constantemente violadas. Assim, é visível que nem sempre a simples mudança 

de leis significará uma real transformação de comportamentos no que se refere a 

papeis de gênero tradicionalmente estabelecidos. Visto isso, se ressalta a 

necessidade de fomentação de debate público sob uma perspectiva de gênero, 

incentivando a reflexão por parte da sociedade sobre força uma reflexão da sociedade 

sobre os desequilíbrios de desigualdades e poder vivenciados pelas mulheres. 
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4 A INVISIBILIDADE DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE: A 
NECESSIDADE DO OLHAR POR TRÁS DOS MUROS DAS PRISÕES 
 

Para o melhor entendimento acerca da realidade do cárcere feminino, verifica-

se a necessidade de uma análise minuciosa dos números e perfil das mulheres 

encarceradas, tendo em vista que para além do crescimento da população carcerária 

feminina existem certas recorrências no perfil que merecem atenção. De tal maneira, 

isso será realizado a partir da análise dos dados oficias e por meio do recurso a alguns 

relatórios e estudos já realizados sobre o cárcere. 

Sobre a temática, vale a informação trazida pelo relatório publicado em 2017, 

World Female Imprisonment List, pelo Institute for Criminal Policy Research (CIPR): 

 

Este relatório mostra que mais de 714.000 mulheres e jovens são 
mantidos em instituições prisionais em todo o mundo, seja como presa 
antes do julgamento / presas em prisão preventiva ou tendo sido 
condenadas e sentenciadas. Os números para cinco países não estão 
disponíveis e os da China estão incompletos. O total é, portanto, mais 
alto ainda. Mais de 200.000 prisioneiras estão nos Estados Unidos da 
América (cerca de 211.870). Os países com os próximos totais mais 
altos são a China (107.131 mais um número desconhecido de 
mulheres e meninas em prisão preventiva e 'detenção administrativa'), 
Federação Russa (48.478), Brasil (cerca de 44.700), Tailândia 
(41.119), Índia (17.834), Filipinas (12.658), Vietnã (11.644), Indonésia 
(11.465), México (10.832), Mianmar (9.807) e Turquia (9.708). Os 
níveis da população carcerária feminina no Brasil, Indonésia, Filipinas 
e Turquia aumentaram acentuadamente nos dois anos desde a 
publicação da edição anterior desta lista; por outro lado, caíram 
substancialmente no México, Federação Russa, Tailândia e Vietnã 
(CIPR, 2017, p. 2, tradução nossa).9 

 

 No Brasil, como já mencionado anteriormente, a população carcerária feminina 

teve um aumento de cerca de 656% em relação ao total registrado no início dos anos 

                                                           
9 “This report shows that more than 714,000 women and girls are held in penal institutions throughout 
the world, either as pre-trial detainees/remand prisoners or having been convicted and sentenced. 
Figures for five countries are not available and those for China are incomplete. The full total is therefore 
higher still. C More than 200,000 female prisoners are in the United States of America (about 211,870). 
The countries with the next highest totals are China (107,131 plus an unknown number of women and 
girls in pre-trial detention and ‘administrative detention’), the Russian Federation (48,478), Brazil (about 
44,700), Thailand (41,119), India (17,834), Philippines (12,658), Vietnam (11,644), Indonesia (11,465), 
Mexico (10,832), Myanmar (9,807) and Turkey (9,708). The female prison population levels in Brazil, 
Indonesia, Philippines and Turkey have risen sharply in the two years since the previous edition of this 
List was published; by contrast, they have fallen substantially in Mexico, the Russian Federation, 
Thailand and Vietnam” (CIPR, 2017, p. 2). 
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2000, enquanto a masculina o porcentual foi de 293% no mesmo período (BRASIL, 

2017b). 

 Apesar dos números assustadores, a problemática das mulheres encarceradas 

ainda é pouco abordada dentro do universo penitenciário, ainda são menos frequentes 

os que se dedicam ao estudo da presença de mulheres com seus filhos no interior do 

cárcere. Aqui se levanta, novamente, a importância da adequação da vida carcerária 

às especificidades e necessidades de gênero, principalmente em casos de 

maternidade no cárcere, isso porque é elevadíssima a porcentagem constituída pelo 

binômio presa-mãe jovem.  

Assim, o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN) será 

uma ferramenta chave para o levantamento de dados, servirá como ponto de partida 

e base para este estudo. Basicamente, esse sistema se configura como um software 

de coleta de dados do Sistema Penitenciário alimentado pelos próprios Estados e os 

dados, consolidados pelo Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao 

Ministério da Justiça. A função precípua do INFOPEN é fornecer um espelho sobre a 

estrutura do sistema penitenciário e um perfil dos indivíduos em privação de 

liberdade.10 

O encarceramento em massa é uma temática recorrente, a expressão da 

criminalidade vem aumentado gradativamente no território nacional. Atualmente 

existem 1.420 unidades prisionais no Brasil e delas, de acordo com os dados do último 

INFOPEN (BRASIL, 2017a), apenas 6,9% se dedicam somente ao gênero feminino e 

18,1% são destinadas a ambos os públicos. Os estados que apresentam maior 

número de prisões femininas são Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

No que concerne ao perfil das mulheres encarceradas no Brasil, os dados do 

INFOPEN evidenciam a seleção discriminatória do sistema penal, submete-se à 

prisão mulheres jovens (o maior índice de presas estão na faixa etária de 18 a 29 

anos); de maioria negra (62%); mães (74%); quanto ao tipo penal infringido o tráfico 

                                                           
10Importante reportar que Ministério da Justiça têm como fundamento as informações prestadas por 
cada um dos Estados, isso, eventualmente, pode gerar algumas inconsistências e comprometer as 
análises que se faça a partir deles, pois não há um padrão ou controle rígido no preenchimento do 
formulário. Apesar das inconsistências esse programa permanece sendo uma compilação de dados 
oficiais existentes disponibilizadas pelo Estado. 
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de drogas11 representa 62% das mulheres presas (BRASIL, 2017a), ou seja, 3 em 

cada 5 mulheres do sistema prisional, respondem por crimes ligados ao tráfico. 

Embora o crime de tráfico seja expressivo na comunidade carcerária masculina, existe 

uma expressiva diferença quando tal estatística é confrontada com os dados 

referentes às penitenciárias femininas.  

Karina Eugenia Fioravante (2011, p. 68-69), em estudo sobre espaço carcerário 

feminino na reestruturação das relações sócio espaciais cotidianas das mulheres 

infratoras na cidade de Ponta Grossa, Paraná traz uma importante constatação: 

 

Podemos facilmente discutir, utilizando para tanto, as ideias trazidas 
pelas Geografias Feministas, o quanto o relacionamento marital pode 
adquirir posição de centralidade na vivência e na espacialidade de 
determinadas mulheres. Voltemos ao perfil apresentado do grupo focal 
discutido anteriormente para relembrar que 63% delas tinham renda 
de até R$ 480,00 reais, bem como baixa escolaridade. Observando 
esses dados, podemos concluir que essas mulheres, geralmente, não 
têm acesso ao mercado de trabalho formal, estando dessa forma, em 
situação de total dependência da figura masculina para prover seu 
sustento, bem como o dos filhos do casal. 

 

Quanto às consequências que as dissoluções conjugais apresentam no que 

tange a vida das mulheres, a autora relata: 

 

É possível considerar o impacto que uma dissolução conjugal exerce 
no cotidiano e na espacialidade dessas mulheres. Condicionadas ao 
trabalho doméstico e a vivência de uma espacialidade privada, essas 
mulheres, repentinamente, se encontram em uma situação 
complicada na qual precisam, de alguma maneira, garantir a sua 
sobrevivência e a dos seus filhos. Recordando o perfil do grupo em 
questão, podemos afirmar que dificilmente, essas mulheres, teriam 
êxito em acessar o espaço público urbano da cidade e o mercado de 
trabalho legal. Nossa postura não é cair na tentadora veleidade de 
procurar uma justificativa para a inserção dessas mulheres no mundo 
criminal, apenas apontar que existe uma possível interconexão entre 
essas duas dinâmicas, ou seja, o pouco preparo profissional somado 
a restrição a espacialidade doméstica a dissolução de seus 
relacionamentos maritais. Silva (2009) discute que as mulheres de 
baixa renda chefes de família da periferia da cidade de Ponta Grossa 
apresentam mínima mobilidade espacial, estando restritas a 
espacialidades de vizinhança. Podemos realizar uma interessante 
conexão com esses apontamentos com a questão da inserção de 
mulheres na criminalidade (FIORAVANTE, 2011, p. 69) 

                                                           
11 Incluem os crimes de Tráfico de drogas (Art. 12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 11.343/06), 
Associação para o tráfico (Art. 14 da Lei 6.368/76 e Art. 35 da Lei 11.343/06) e Tráfico internacional de 
drogas (Art. 18 da Lei 6.368/76 e Art. 33 e 40, inciso I da Lei 11.343/06). 
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Para compreender a alta porcentagem de mulheres que ingressam no sistema 

prisional por ter praticado crime de tráfico de drogas, não são suficientes perguntas 

epistemologicamente construídas a partir da condição socioeconômica dessa parcela 

das mulheres. De acordo com Alvarez (2004, p. 175), pesquisas sobre o controle 

social, como é o caso das mulheres criminalizadas e vitimadas, precisam ultrapassar 

uma visão instrumentalista e funcionalista dele, buscando formas multidimensionais 

de pensar o problema, tendo em vista os complexos mecanismos que produzem 

comportamentos considerados adequados ou não, com relação a determinada norma 

ou instituição social. 

Como já relatado, uma faceta do perfil das mulheres presas no Brasil diz 

respeito ao crime que as encarcera mais: esse tipo penal é o tráfico de drogas. Essa 

parcela encarcerada da sociedade não se enquadra entre os grandes chefes, nem 

sequer são grandes consumidoras. São, na verdade, a parte terciária do negócio, o 

elo mais fraco, a parte mais vulnerável ou a distribuição final (ARGUELLO; MURARO, 

2015, p. 406). O que se verifica é que as relações de desigualdades de gênero 

também perpassam o mercado de ilicitudes, as mulheres ingressam ao mercado ilícito 

de drogas, seja pela posição desempenhada no sistema, seja por necessidades de 

ordem econômica e/ou pelas relações afetivas.  

Em regra, as mulheres reproduzem nessas organizações criminais os papéis 

associados ao feminino, como cozinhar, limpar ou realizar pequenas vendas, 

conseguindo ascender de posição somente quando mantêm atitudes de extrema 

subserviência às ordens dos chefes do tráfico. Há uma evidente referência à clássica 

divisão sexual do trabalho, que destina às mulheres o trabalho doméstico, 

normalmente não remunerado, que se reproduz no negócio das drogas (CORTINA, 

2015, p. 767).  

Sobre a inserção feminina nessa dinâmica, Moura (2005) ao estudar a 

participação feminina no tráfico de drogas na penitenciária feminina do estado do 

Ceará, observa: 

 

O tráfico de drogas passa a representar uma real estrutura de 
oportunidades para as mulheres, não só pela oportunidade de 
um retorno financeiro imediato, mas também pela 
predominância da informalidade do mercado e a virtual ausência 
de barreiras ao ingresso de mão-de-obra feminina nesse 
mercado. Alia-se a tudo isso o fato de que essa atividade 
remete, de alguma forma, para a esfera doméstica, espaço que 
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as mulheres dominam e onde se identificam (MOURA, 2005, p. 
126). 

 

Assim, pode-se aferir que as desigualdades de gênero presentes no mercado 

de trabalho também estão presentes na dinâmica do tráfico de droga. De acordo com 

a pesquisa de Moura (2005), 81,4% das mulheres entrevistadas disseram ter papéis 

subalternos como: entregadoras, embaladoras ou fazendo uma micro 

comercialização. 

Se constata por meio da consideração estatístico-social de que a pobreza tem 

atingido de forma significativa as mulheres e orientado suas escolhas de vida. Os 

fatores socioeconômicos fundamentam a feminização da pobreza podem ser 

considerados os aspectos fundamentais para a compreensão do crescente aumento 

de mulheres no mercado ilícito das drogas e a sua criminalização, enquanto lógica 

seletiva do sistema penal.  

Importante ressaltar que a realidade trazida acima caracteriza também o perfil 

de outros países. Conhecida internacionalmente pelo engajamento no combate às 

todas formas de opressão nos Estados Unidos e em outros países, Davis e Dent 

(2003, p. 527) afirmam que em suas visitas às prisões ao redor do mundo, 

principalmente às prisões femininas, constataram uma importante similaridade no 

perfil das presas. Segundo elas, essa similitude das prisões femininas precisa ser 

estudada com relação ao quanto é importante para os feminismos desprender-se da 

noção de que existe uma qualidade universal que podemos chamar de mulher.  

Visto isso, a similaridade acima pode avocar um importante indicativo do uso 

das prisões como instituição historicamente contingente, que denota as intersecções 

entre sistemas punitivos, econômicos, sexistas e racistas na modernidade, nos 

diversos lugares do mundo (DAVIS; DENT, 2003, p. 527). Assim, estudos sobre as 

prisões são estudos sobre a própria sociedade, sobre o poder e mecanismos 

opressivos que perpetuam práticas de restrições, subordinações e múltiplas privações 

(CARVALHO; MAYORGA, 2017, p. 102). 

Outro dado sobre as mulheres presas no Brasil diz respeito à educação, etnia 

e nível social. De acordo com os levantamentos mais recentes do Ministério da Justiça 

e Segurança Pública, a maioria das mulheres presas é negra (62%); jovem (o maior 

índice de presas está na faixa etária de 18 a 29 anos) e com pouco ou nenhum estudo 

(BRASIL, 2017b). Cerca de 66% da população prisional feminina ainda não teve 
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acesso ao ensino médio, tendo concluído, no máximo, o ensino fundamental (BRASIL, 

2017b). 

Essencial reconhecer as consequências diretas que a precariedade da 

educação brasileira gera em outras áreas, como a da saúde, índices de mortalidade 

e principalmente no sistema carcerário. O Relatório do Desenvolvimento Humano 

2013, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)12 

enfatiza a importância da educação da mãe no desenvolvimento, e na própria 

sobrevivência da criança, mais do que o rendimento familiar propriamente dito, o que 

evidenciam a necessidade de realizar políticas públicas destinadas a melhorar a 

educação de jovens do sexo feminino (PNUD, 2013, p. 06). 

O Direito à Educação é fundamental por ser um direito social diretamente 

vinculado ao direito à vida, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. O constituinte 

protegeu a educação como direito acessível a todos, ao passo que incluiu o direito a 

educação entre os direitos sociais. Assim, esse direito pode ser considerado um direito 

da personalidade ao passo que busca promover o desenvolvimento humano, devendo 

ser acessível a todos, indistintamente. Conforme Maliska (2001), é dever jurídico do 

Estado oferecer e manter o ensino público obrigatório e gratuito. 

 Nessa linha, o direito à educação se enquadra como direitos da personalidade, 

tendo em vista a sua grande relevância na formação da pessoa. Para De Cupis (2004, 

p. 23), todos os direitos, na medida que são destinados a dar conteúdo à 

personalidade, poderiam chamar-se de direitos da personalidade. Evidencia-se, 

assim, que o direito à educação carrega em si as características dos direitos da 

personalidade, ou seja, não se sujeita à vontade do legislador ou à boa vontade do 

Estado, pois trata-se de algo inerente à personalidade humana desenvolver, de 

acordo a própria estrutura e constituição humana (BITTAR, 2001, p. 158). Esse direito 

se verifica imprescindível para o desenvolvimento da personalidade humana e está 

intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, Baruffi (2008, p. 45) afirma ser a educação um direito complexo, 

pois, é objeto de várias pretensões de direito “[..] A educação se apresenta como um 

interesse não apenas do sujeito individualmente considerado, mas como um direito 

                                                           
12O Relatório do Desenvolvimento Humano “A Ascensão do Sul: Progresso Humano num Mundo 

Diversificado” de 2013 avalia igualdade de gênero, extrema pobreza e desigualdades no Índice de 
Desenvolvimento Humano, e analisa as questões e tendências emergentes, bem como os novos 
atores que moldam o panorama do desenvolvimento. 
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coletivo, próprio da sociedade”. Szaniawski (2005, p. 316) leciona a importância da 

responsabilidade dos pais na proteção dos filhos e no pleno desenvolvimento para 

garantir a dignidade da pessoa humana. 

Assim, o acesso ao direito à educação é um fator que pode promover a 

proteção e a redução de vulnerabilidades sociais no retorno à vida em sociedade, 

marcada por disputas e desigualdades na busca e direito por trabalho e renda. 

Destaca-se, dessa forma, que o Estado deve atuar positivamente, seja na criação 

de condições normativas, adequadas ao exercício do direito, seja na criação de 

condições reais, como estruturas, instituições e recursos humanos, principalmente 

no interior do regime prisional, tendo em vista a realidade carente da população 

carcerária. 

Apesar da importância do direito à educação relatada, apenas 25% das 

mulheres encarceradas está envolvida em algum tipo de atividade educacional, 

entre aquelas de ensino escolar e atividades complementares (BRASIL, 2017b). No 

Paraná, por exemplo, somente 17% das mulheres presas estão participando de 

atividades educacionais. 

Ainda, sobre os dados trazidos pelo INFOPEN, a maioria das mulheres 

encarceradas são mães, cerca de 74% (BRASIL, 2017b). Na constatação histórica 

sobre a temática prisões, trabalhada no primeiro capítulo, se demonstra como a 

reclusão masculina sempre estabeleceu os parâmetros da discussão, e é nos casos 

de maternidade no cárcere que se destaca o improviso que se é tratado o sistema 

prisional feminino; as prisões são basicamente planejadas e desenhadas para 

homens, assim como suas regras são também definidas por eles. No caso da 

maternidade no cárcere, o que se verifica é um sistema historicamente construído 

na base do improviso e ocorrência de violências e penas cruéis que infelizmente se 

estendem às crianças. O capítulo 4 explicitará mais detalhadamente a questão da 

gestação e maternidade nas prisões. 

As mulheres encarceradas representam uma parcela da sociedade vulnerável, 

que carece de políticas públicas emergenciais efetivas para o exercício pleno da 

cidadania. Assim, para que se ocorra o rompimento dos padrões de discriminação e 

desigualdade que relegam as mulheres à exclusão social, é essencial a construção 

de políticas públicas transversais mentalizadas e aplicadas a partir do referencial 

feminino. 
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4.1 VULNERABILIDADE SOCIAL E O ESTIGMA DA PRISÃO 
 

4.1.1 A questão dos estereótipos 
 

Para melhor compreender a forma como os estereótipos têm prejudicado a vida 

das mulheres em situação de cárcere e apontar os possíveis prejuízos ocasionados 

por eles, é importante abordar pontos conceituais. 

 O termo estereótipo, de acordo com Appiah (2000, p. 47-48), pode aludir três 

ideias diferentes, estereótipos estatísticos, estereótipos falsos e estereótipos 

normativos. A primeira se refere em atribuir a uma pessoa uma determinada 

característica pelo fato de ela pertencer à certo grupo, ou seja, há uma relação 

estatística entre pertencer ao grupo e possuir uma determinada característica. A 

segunda ideia se refere a uma falsa crença sobre um grupo, ocorre quando certos 

indivíduos imaginam que um grupo tem uma característica e a atribuem a todos os 

membros daquele grupo, o que, na realidade, não se comprova. Um exemplo comum 

é com relação aos estereótipos étnicos, o que infelizmente resulta em discriminação. 

 A terceira noção implícita no termo estereótipo surge no contexto de gênero, se 

refere a comportamentos impostos especialmente sobre as mulheres. Nessa situação, 

os estereótipos refletem um consenso social sobre como os membros desse grupo 

devem se comportar a fim de se adequar de forma apropriada às normas associadas 

ao pertencimento no grupo (APPIAH, 2000, p. 48). 

 Outra definição de estereótipo é trazida por Cook e Cusack (2010, p. 9), de 

maneira mais abrangente as autoras o definem como uma visão generalizada de 

características possuídas por membros de um grupo particular, ou pré-conceitos 

relativos a papeis que são ou deveriam ser desempenhados pelos membros desse 

grupo. O conceito formulado pelas autoras é mais objetivo, sólido e consegue aglutinar 

as características principais descritas por Anthony Appiah.  

 Quanto a questão dos pré-conceitos mencionados pelas autoras, é importante 

deixar claro que embora sejam, em geral, vistos como algo negativo, são também 

indispensáveis para facilitar a vida em sociedade como facilitadores na necessidade 

de certas generalizações que permitam a atuação do Estado em regulamentar 

situações e tratar problemas com economia de recursos públicos e eficiência de 

tempo. Assim, a intenção aqui não é ignorar essa necessidade, e sim desenvolver 

uma crítica aos estereótipos de gênero que se tornam um problema quando passam 
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a atuar de maneira a ignorar as necessidades e características essenciais da pessoa 

a ponto de negar a ela seus direitos e liberdades individuais (COOK; CUZACK, 2010, 

p. 20).  

 As autoras lecionam que existe possibilidade de prevenção da perpetuação dos 

estereótipos de gênero injustos e impedir a valoração imprecisa de grupos vistos 

apenas pelo prisma do estereótipo. Para isso é necessário a tomada de consciência, 

identificação e nomeação dos estereótipos e dos danos ocasionados (COOK; 

CUSACK, 2010, p. 13). Os estereótipos de gênero, por exemplo, podem ser 

perpetuados por meio das leis, práticas estatais e políticas públicas. Isso é muito 

preocupante, principalmente quando se refere aos danos causados pelos estereótipos 

para as mulheres em situação de cárcere.  

 Cook e Cusack (2010, p. 25-30) classificam quatro espécies de estereótipo de 

gênero: o primeiro são os estereótipos de sexo (sex stereotypes), aqueles que 

apresentam uma visão generalizada ou uma preconcepção acerca de atributos e 

características físicas e biológicas de homens e mulheres. O segundo são os 

estereótipos sexuais (sexual stereotypes), que são aqueles que dotam homens e 

mulheres de características e qualidades sexuais específicas, e em razão desses tipos 

é comum que a sexualidade das mulheres seja vista apenas como parte da procriação. 

O terceiro tipo trazido pelas autoras são os estereótipos de papel sexual (sex role 

stereotypes), entendidos como a descrição de uma visão normativa ou estatística 

sobre papeis ou comportamentos adequados para homens e mulheres. O último tipo 

são os estereótipos compostos (compounded stereotypes), dizem respeito às 

situações complexas e recorrentes em que o gênero interage com outras 

características da identidade, tais como idade, etnia, capacidade ou incapacidade 

física/mental, orientação sexual, classe, status de nacional ou imigrante de uma forma 

que dificulta a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e 

a realização da igualdade substantiva. 

 A temática das mulheres encarceradas evidencia bastante o último tipo de 

estereótipo de gênero, tendo em vista que ao pormenorizar o perfil desta parcela da 

sociedade se constata a existência de uma forte vinculação de três fatores principais, 

o gênero, a raça e a classe, resultando em uma situação de vulnerabilidade ainda 

maior dessas mulheres. De acordo com Cook e Cusack (2010, p. 36-37), as leis, 

políticas ou práticas podem ser objetos de perpetuação de estereótipos, assim, o 

direito ao tolerar a aplicação e reforço do estereótipo de gênero, sendo uma instituição 
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do Estado, irá criar um ambiente de legitimidade e normalidade em torno daquele 

estereótipo, e isso gera um dano social gigantesco, permitindo a manutenção da 

discriminação por meio do tempo. 

Disto isso, essencial destacar que o direito é capaz de imposição e influência 

de comportamentos, à medida que consolida ideias predominantes em um dado 

momento e lugar, fixando novas normas e conceitos. Segundo Konrad Hesse (1991, 

p. 26), o direito contribui, também, para inovar quando estabelece normas que ainda 

possam não representar ideias predominantes socialmente, mas que sejam 

impositivas para proteção da igualdade e não discriminação de minorias, pois o direito 

tem a capacidade de ordenar e conformar a realidade política e social. 

É nesse ínterim que o direito se configura como um instrumento importante para 

as mulheres em situação de cárcere, que deveriam poder contar com a autoridade da 

norma para imposição do fim de casos de discriminação, impedindo a perpetuação de 

estereótipo de gênero. Para Robert Post (2000, p. 30), o legislador e o judiciário têm 

a possibilidade de reavaliar a todo o momento quais estereótipos devem ou não ser 

permitidos, em quais razões e contextos. Portanto, enquanto os estereótipos 

continuarem sendo reproduzidos sem uma problematização e análise crítica 

condizente, continuarão reforçando a opressão em todas as instituições sociais nas 

quais estão enraizados. 

As mulheres em situação de cárcere possuem características específicas que 

as transformam em um grupo bastante vulnerável, em que direitos básicos são 

violados por diferentes razões e formas. Uma delas é referente à infraestrutura das 

prisões femininas, primeiro que existem poucos estabelecimentos prisionais 

específico para mulheres, em muitos Estados brasileiros elas ficam em uma cela ou 

ala inserida no interior de complexos prisionais masculinos (SANTA RITA, 2006, p. 

50), contrariando expressamente o que prevê o artigo 82, §1º, Lei 7.210 de 1984 (Lei 

de Execução Penal) ao determinar o recolhimento em estabelecimento próprio 

adequado à sua condição pessoal. Outrossim, a maioria das construções 

arquitetônicas destinadas hoje à retenção de mulheres reside na base do improviso, 

pois sua destinação primeira era o recolhimento de homens em situação de cárcere 

(SANTA RITA, 2006, p. 50). 

Assim, apesar da norma legal exigir que os estabelecimentos prisionais 

femininos sejam adequados à condição de gênero, nesses locais costumam ser 

escassos o número de espaços apropriados à condição das mulheres, um exemplo é 
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a questão dos cuidados específicos de pré-natal durante a gestação, período do 

aleitamento materno, provimento financeiro dos filhos deixados fora da prisão (SANTA 

RITA, 2006, p. 52). As consequências são enormes tanto para a mãe presa como para 

a criança que já nasce encarcerada carregando o estigma da prisão. 

Vale relembrar que outro aspecto de atitude discriminatória, já mencionado no 

capítulo anterior, se refere à privação sexual e a forma diferenciada com que a 

sexualidade de homens presos e mulheres presas é tratada. A questão do trabalho 

prisional é outro ponto que demonstra preconceito de gênero, tendo em vista que os 

trabalhos direcionados às mulheres em situação de cárcere se limita, quase sempre, 

às atividades típicas do lar, como cozinha, limpeza, costura, artesanato, dentre outras 

desta espécie. Isso traz como consequência a falta de oportunidades de aprender uma 

atividade profissional que lhes possibilitarão uma autonomia por intermédio de um 

ofício rentável ao saírem da prisão (SANTA RITA, 2006, p. 50). Sobre a temática, vale 

lembrar que o trabalho é um direito estabelecido na Lei de Execução Penal, e, além 

da possibilidade de remição, deveria funcionar como uma medida de ressocialização, 

mas não é isso que ocorre.  

 Relacionar essas violações aos direitos das mulheres em situação de cárcere 

com as categorias de estereótipo trabalhadas Cook e Cusack (2010) torna claro como 

o sistema penitenciário tem reforçado os estereótipos de gênero com muito 

preconceito e discriminação. As amplas generalizações têm se refletido nas condições 

de encarceramento, à medida que desconsideram as especificidades das prisioneiras 

enquanto mulheres. Isso está representado no fato de que os prédios ocupados por 

mulheres quase sempre não foram pensados com particularidades de gênero.  

É perceptível, por meio dos dados trazidos neste trabalho, que as ações do 

poder estatal negam direitos às mulheres quando ignoram as especificidades de 

gênero em uma clara punição em razão da quebra do estereótipo. Por sua vez, é 

legitimada, também, a violência física e simbólica de gênero, principalmente, quando 

estigmatiza e pune as mulheres por falha em se adaptarem aos comportamentos 

preestabelecidos como femininos. Assim, se confirmam a impossibilidade de analisar 

o sistema de justiça penal e a vulnerabilidade acarretada por ele sem dar um 

tratamento adequado às questões de gênero.  
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4.1.2 A questão da vulnerabilidade social 
 

É impossível a subsistência dos direitos fundamentais quando a igualdade é 

cerceada pela vulnerabilidade que ataca determinados grupos ou pessoas. Nesse 

sentido, a igualdade é uma ideia a ser construída que precisa ser obtida por meio de 

reivindicações e conquistas, especialmente porque a desigualdade tem potencial de 

prejudicar todo o corpo social (ROTHENBURG, 2008, p. 78-79). 

Em termos jurídicos, a igualdade se expressa sob a forma de norma da espécie 

princípio; e como princípio é considerado parte da estrutura do sistema constitucional 

global (CANOTILHO; MOREIRA, 2007, p. 3). Ainda, exatamente por ser um princípio 

jurídico, a igualdade tem sua aplicação condicionada por outras normas. Dessa 

maneira, o princípio fundamental da igualdade deve-se também se expressar em 

normas mais específicas que caracterizem concretizações da igualdade em diversos 

níveis (ROTHENBURG, 2008, p. 80).  

Para Comparato (2014, p. 62), o artigo I da Declaração da Independência 

Americana é o registro de nascimento dos Direitos Humanos na história, vindo a 

consolidar a ideia de igualdade entre os homens, também presente na Declaração do 

Homem e do Cidadão de 1789. Após as duas grandes guerras mundiais tornou-se 

necessário o reconhecimento da Dignidade da Pessoa Humana como uma conquista 

de razão ético-jurídica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, tinha 

requisito único para a titularidade de direitos e a própria condição humana; a 

dignidade humana passa a ser incorporada por todos os outros tratados e 

declarações de direitos humanos que passaram a integrar o Direito Internacional 

(PIOVESAN, 2013, p. 210). 

Nesse ínterim, a dignidade da pessoa humana desempenha um grande papel 

na teoria jurídica repaginada e a interpretação da norma é marcantemente motivada 

por valores éticos e fatos sociais. Desta feita, a dignidade humana se caracteriza, 

como já tratado nos capítulos anteriores, como norma irradiadora que instrui o 

constitucionalismo contemporâneo, princípio em que todos os ângulos éticos da 

personalidade se acham consubstanciados (BONAVIDES, 2001, p. 233). Dentro do 

cenário atual da afirmação da dignidade humana, tendo a igualdade como um de 

seus corolários, o que se levanta é que não basta simplesmente aduzir que “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”, conforme leciona o 
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artigo 5º da Constituição brasileira, torna-se essencial, também, trabalhar com 

soluções para casos concretos. 

Os indivíduos são essencialmente diferentes, devendo ser protegidos na 

medida de suas diferenças. O conceito de igualdade de Boaventura Souza Santos 

(2003, p. 106) enquadra perfeitamente a importância de se entender a igualdade por 

intermédio da luz da diferença. Segundo ele, “[...] temos o direito a ser iguais quando 

a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa 

igualdade nos descaracteriza”. Assim, o princípio da igualdade implica proibição de 

discriminações indevidas. Nesse sentido, Rothenburg trabalha sobre a igualdade 

formal e material: 

 

O combate à discriminação, como dimensão “negativa” (de viés 
repressor) da igualdade, pode assumir formulações mais 
específicas, com vistas à proteção de determinadas pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade. Assim, para além da 
igualdade formal, normas jurídicas de proibição podem traduzir 
o anseio por igualdade material (RUTHENBERG, 2008, p. 82). 

 

Essencial se faz a distinção entre igualdade material e formal. Segundo Miguel 

Carbonell (2003, p. 13), a igualdade material exige dos poderes públicos atos de 

remoção dos obstáculos que impedem a efetivação de uma igualdade de fato, 

inclusive podendo demandar o estabelecimento de medidas de discriminação 

inversa. A igualdade formal, no entanyo, é dirigida principalmente aos legisladores. É 

a constante nas declarações e constituições que afirmam que todos são iguais 

perante a lei e assim, a igualdade formal, por si só, passava uma ideia de proteção 

geral e abstrata, revelando ser insuficiente (REZEC NETO; BORCAT, 2015, p. 107). 

Sarlet (2012, p. 78) verifica a existência de duas dimensões da igualdade: a 

objetiva e a subjetiva. A objetiva é comtemplada como valor e princípio fundamental 

do direito constitucional, sendo base do Estado Democrático e Social de Direito, 

ensejando o dever do Estado de proteger as pessoas e combater os atos 

discriminatórios. A igualdade subjetiva seria, basicamente, um ponto de defesa e um 

aspecto prestacional (negativo e positivo). Quanto aos destinatários do direito da 

igualdade, o mesmo autor assevera que seriam os órgãos estatais, em primeira linha, 

vinculando todos os órgãos, funções e ações estatais para a plena aplicabilidade. O 

direito à igualdade abrange toda a ordem privada, mediada pelo legislador na sua 

projeção e nas suas cláusulas especiais (SARLET, 2012, p. 80-81). 
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É nesse espaço que as minorias e grupos vulneráveis passam a ser vistas nas 

especificidades de sua condição social; as diferenças devem ser respeitadas, 

passando do nicho da igualdade formal para a material. Desse modo, quando a 

igualdade é violada, a consequência natural é considerar o surgimento de uma 

desigualdade. A desigualdade, assim, seria a origem da vulnerabilidade social de 

grupos ou diversas pessoas.  

Resumidamente, a vulnerabilidade fundamenta-se em três elementos básicos 

para sua caracterização: os recursos materiais ou simbólicos, as estruturas de 

oportunidades que são oferecidas pelo Estado, sociedade e mercado e as estratégias 

de uso de ativos. Nesse sentido, é mais vulnerável um grupo ou indivíduo que, por 

diferentes razões, tem sua capacidade de acessar direitos ou de se defender 

reduzida. Segundo Castro et al. (2002, p. 30), vulnerabilidade se traduz como: 

 

[...] situação em que o conjunto de características, recursos e 
habilidades inerentes a um dado grupo social se revelam 
insuficientes, inadequados ou difíceis para lidar com o sistema de 
oportunidades oferecido pela sociedade, de forma a ascender a 
maiores níveis de bem-estar ou diminuir probabilidades de 
deterioração das condições de vida de determinados atores sociais. 

 

Visto isso, políticas públicas como ações afirmativas neutralizam os efeitos da 

discriminação e também apresentam um conteúdo de transformação social. As 

desigualdades de gênero determinam a condição de vulnerabilidade das mulheres 

presas, pois estão sujeitas a vulnerabilidades e riscos que incluem a violação de 

direitos humanos e sociais, tais como o direito à vida, à saúde e à educação. 

Feita a análise, mesmo que breve, sobre o conceito de igualdade e da ideia de 

vulnerabilidade, passa- se a distinguir minorias de grupos vulneráveis tendo em vista 

que a correta compreensão desses conceitos é de essencial importância para o 

estudo dos direitos sociais e, consequentemente, na execução de políticas públicas 

eficientes e adequadas a cada destinatário, concernentes às suas características 

próprias.  

Destaca-se, primeiramente, a importância da análise dos conceitos de grupos 

vulneráveis e minorias, na medida em que em diversos estudos essas terminologias 

têm sido empregadas, muitas vezes, como sinônimos, não havendo muita precisão 

(ANJOS FILHO, 2010, p. 342). Conforme o exposto anteriormente, a não exclusão 

das minorias e grupos vulneráveis vai depender que exista mais do que a igualdade 
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formal, posto que esta não impreterivelmente indica uma aplicação efetiva do 

princípio da igualdade, uma vez que “[...] para tal concretização será necessária uma 

atividade jurídica que contemple uma verdadeira interpretação dos dispositivos legais 

de modo a atender as minorias” (SIQUEIRA; MINHOTO, 2012, p. 14). 

No âmbito internacional, as Nações Unidas, no ano de 1950, por meio da 

Subcomissão de Prevenção de Discriminação e de Proteção de Minorias, sugeriu o 

seguinte conceito de minorias: 

 

I – o termo minoria inclui, dentro do conjunto da população, apenas 
aqueles grupos não dominantes, que possuem e desejam preservar 
tradições ou características étnicas, religiosas ou linguísticas 
estáveis, marcada- mente distintas daquelas do resto da população; 
II – tais minorias devem propriamente incluir um número de pessoas 
suficiente em si mesmo para preservar tais tradições e características 
e III – tais minorias devem ser leais ao Estado dos quais sejam 
nacionais. 

 

Da mesma forma, a Organização das Nações Unidas define que: 

 

A descrição mais habitualmente utilizada de uma minoria num dado 
Estado pode ser resumida como um grupo não dominante de 
indivíduos que partilham certas características nacionais, étnicas, 
religiosas ou linguísticas, diferentes das características da maioria da 
população (NAÇÕES UNIDAS, 2008, p. 18). 

 

Segundo Robério Nunes Anjos Filho (2010, p. 351), podem, normalmente, ser 

apontados quatro elementos caracterizadores das minorias: o diferenciador, o 

quantitativo, o de nacionalidade e o de não dominância, agregando-se, ainda, um 

outro elemento de natureza subjetiva o da solidariedade. O primeiro elemento – o 

diferenciador – exige a presença, de forma estável, em cada membro do grupo de 

uma “determinada característica, que o distinga do restante da população”, sendo 

ainda necessária a presença dos demais elementos para caracterizar o grupo 

minoritário (ANJOS FILHO, 2010, p. 351). Com relação ao segundo elemento – o 

quantitativo –, Anjos Filho (2010, p. 352) entende que essa questão quantitativa 

revela a concepção de que “um grupo numericamente majoritário em uma sociedade 

não pode ser considerado minoria”.  

O critério numérico, conforme entende Lopes (2006, p. 55): existem 

determinadas minorias que são maiorias numéricas, a exemplo o Apartheid na África 
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do Sul. O critério mais adequado para a autora seria o da exclusão social e a falta de 

participação nas decisões políticas. Propõe, assim, que “[...] todo grupo humano, 

cujos membros tenham direitos limitados ou negados apenas pelo fato de 

pertencerem a esse grupo, deve ser considerado um grupo minoritário” (LOPES, 

2006, p. 55-56). 

O outro elemento caracterizador das minorias seria o da nacionalidade. A 

tendência atual é de reconhecer a existência de obrigações dos Estado para a minoria 

presente nos limites territoriais, independente de as pessoas serem nacionais ou não 

(ANJOS FILHO, 2010, p. 353). Nesse viés, importa mencionar J. J. G. Canotilho 

(1993), que, se referindo ao atual modelo do Estado Democrático de Direito, aduz: 

 

A democracia tem como suporte ineliminável o princípio majoritário, 
mas isso não significa qualquer “absolutismo da maioria” e, muito 
menos, o domínio da maioria. O direito da maioria é sempre um direito 
em concorrência com o direito das minorias com o consequente 
reconhecimento de estas se poderem tornar maiorias (CANOTILHO, 
1993, p. 456). 

 

Apesar da não dominância dificultar a elaboração de políticas públicas de 

reconhecimento ou de identidade, esse não pode ser um obstáculo para a sua 

consecução, dado que o elemento norteador dos atos do Estado é o princípio da 

dignidade da pessoa humana, indissociável da igualdade. Por fim, segundo Anjos 

Filho (2010, p. 354), existe o elemento subjetivo da solidariedade que se refere à 

vontade dos indivíduos em manter as características que os distinguem do restante 

da sociedade. Em síntese, a partir do reconhecimento do grupo minoritário, o sujeito 

irá simetricamente necessitar de um tratamento diferenciado para garantir o seu 

enquadramento à sociedade. 

Embora grupos minoritários e vulneráveis apresentem semelhanças (como a 

incidência de vulnerabilidade e o fato de não serem grupos dominantes), possuem 

elementos distintivos que não podem ser desconsiderados pelo intérprete e aplicador 

da norma, sob pena de gerar uma desigualdade, com grande perda normativa do 

texto dos direitos sociais fundamentais. Assim, a discussão em torno da necessária 

distinção entre minoria e grupos vulneráveis tem espaço crescente na sociedade, 

principalmente no que diz respeito a aspectos jurídicos dos termos (SIQUEIRA, 2013, 

p. 188).  
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Anjos Filho (2010, p. 356) denota a existência dessa distinção, podendo se 

falar em grupos de vulneráveis lato sensu e grupos de vulneráveis stricto sensu; o 

primeiro constitui gênero ao qual pertencem, de acordo com o contexto do Estado, 

“pessoas portadoras de necessidades especiais físicas ou mentais, idosos, mulheres, 

favelados, crianças, minorias étnicas, religiosas e linguísticas, índios, descendentes 

de quilombos, ribeirinhos, trabalhadores rurais, sem-terra, dentre outros”. As minorias 

se enquadram na ideia de grupos vulneráveis em sentido amplo, mas não no conceito 

em sentido estrito.  

O autor fundamenta na E/CN.4/Sub.2/1993/34, do Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas, que o parágrafo 31 afirma existir “minorias” e “situação 

minoritária” (ANJOS FILHO, 2010, p. 356). Portanto, existem três elementos 

diferenciadores básicos entre minorias e grupos vulneráveis, que seriam: o critério 

numérico, o diferenciador e, por último, o da solidariedade. O primeiro critério 

distingue a minoria como grupo numericamente inferior ao restante da população, e 

o grupo de vulneráveis, em sentido estrito, pode ser numericamente majoritário.  

Já o diferenciador refere-se aos traços étnicos, religiosos e linguísticos, ou 

seja, o ponto principal é o elemento cultural, pois as minorias possuem um liame que 

imprime uma identidade cultural ao grupo (ANJOS FILHO, 2010, p. 360). Por fim, o 

critério da solidariedade refere-se ao desejo de manutenção dos traços 

diferenciadores; essa exigência não se faz nos grupos vulneráveis em sentido estrito 

(SIQUEIRA, 2013, p. 190). 

De todo o exposto, verifica-se que a condição de vulnerabilidade está atrelada 

à identificação de carências discriminadoras, sejam elas pertinentes às minorias ou 

aos grupos vulneráveis propriamente ditos (CAYRES; CIDADE, 2015, p. 174). No que 

se refere à proteção das minorias no âmbito da Constituição Federal de 1988, o artigo 

3º preconiza os objetivos fundamentais da República Federativa e se identifica a 

erradicação das desigualdades sociais como base do Estado democrático de direito, 

o que implica reconhecer respeito e tratamento materialmente igual a todas as 

pessoas no que concerne à dignidade, com respeito, assim, à manutenção das 

características das minorias, por intermédio do desenvolvimento da tolerância e da 

solidariedade.  

A Constituição, ainda, é permeada de outros institutos que reforçam os 

objetivos gerais da República. Em destaque seriam os próprios direitos fundamentais 

propriamente ditos (artigos 5º e 6º). É necessário, portanto, que o Estado promova 
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uma efetiva proteção das minorias, levando em conta suas especificidades, com 

observância às suas especiais vulnerabilidades de forma a assegurar-lhes o direito à 

vida digna.  

Ressalta-se o enquadramento das mulheres em situação de cárcere no 

conceito de grupo vulnerável, devendo os direitos subjetivos deste grupo serem 

observados, tendo em vista constituírem direitos fundamentais e gozarem, portanto, 

de universalidade, irrenunciabilidade e historicidade, demandando medidas redutoras 

de desigualdade. Portanto, diante de um cenário de invisibilidade, violência e descaso 

em que estão inseridas as mulheres presas; a situação nacional revela fragilidades 

das políticas criminais e sociais no que concerne à redução das desigualdades e ao 

fortalecimento da cidadania dessas mulheres e suas famílias (SIQUEIRA; 

ANDRECIOLI, 2019, p. 67).  

Os dados do último diagnóstico de pessoas presas no Brasil, elaborado pelo 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema de Execução de Medidas 

Socioeducativas – DMF –, o cenário é alarmante, o que leva a acreditar que o atual 

sistema prisional brasileiro parece desconhecer ou desprestigiar os princípios 

basilares da Constituição. O quadro indica violação do princípio da dignidade da 

pessoa humana, da proibição da tortura, do tratamento desumano ou degradante e 

das sanções cruéis, do cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de 

acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do apenado, do respeito à integridade 

física e moral dos presos, da presunção de não culpabilidade, dos direitos 

fundamentais à saúde, à educação, à alimentação apropriada e do acesso à Justiça. 

O retrato encarceramento de mulheres brasileiras escancara a ausência de 

tutela do Estado com relação a esse grupo vulnerável da população e o desrespeito 

com os direitos fundamentais e de personalidade dos apenados com fins de res 

(socialização). Desta feita, reforça-se a indispensabilidade de uma análise 

epistemológica feminista para a verdadeira compreensão do grande aprisionamento 

feminino vivenciado na atualidade (SIQUEIRA; ANDRECIOLI, 2019, p. 68).  

 

4.1.3 A questão dos desafios na efetivação dos direitos sociais 
 

Diante da realidade retratada no trabalho sobre o encarceramento brasileiro, 

especificamente o feminino, a situação nacional revela fragilidades das políticas 

criminais e sociais no que concerne à redução das desigualdades e ao fortalecimento 
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da cidadania. A resposta simbólica ao problema da criminalidade concentra-se nos 

efeitos do delito, deixando de voltar suas propostas para as raízes estruturais 

(econômicas e sociais) e político-ideológicas da questão (ARGUELLO, 2015, p. 2). 

Assim, a política de enfrentamento do crime é endereçada àquelas pessoas 

seletivamente consideradas como “criminosas” pelo controle formal, em vez de atacar 

a violência estrutural na qual estão inseridas (pobreza, exclusão e desigualdade 

social).  

Tendo isto em foco, de acordo com Fonseca (2012, p. 319) o Estado passa a 

adotar políticas criminais e penitenciárias com o pragmatismo utilitarista que se impôs 

na legislação penal, aproveitando as demandas simbólicas para maior intervenção 

do aparato penal, o Estado assume a sua incapacitação seletiva e cria respostas 

rápidas para anseios e medos da sociedade, por meio da “expressão de sentimentos 

punitivos”. 

A Constituição Federal de 1988, no que se refere à proteção dos direitos 

sociais, traz um avanço em relação às antigas constituições do Brasil. Antigamente, 

os direitos sociais eram tratados dentro do título “Da ordem econômica e social “, mas 

no novo modelo os direitos sociais são tratados como direitos fundamentais. Sarlet 

(2009, p. 69), assim como outros autores, concebe a existência de uma dignidade 

comum a todos os seres humanos, fomentada no respeito e na satisfação de uma 

série de direitos indispensáveis para a garantia de uma vida digna, o que, 

consequentemente, justificaria a universalização dos direitos fundamentais. 

Deste modo, os direitos sociais positivados constituem-se em obrigações 

positivas, conferindo característica de exigibilidade, o estado democrático de direito 

está conectado de forma indissolúvel à realização dos direitos fundamentais, e é 

como decorrência dessa prestação positiva que vem a questão da previsão de 

recursos suficientes ao seu total atendimento (KELLER, 2007, p. 232). O que se 

constata é uma dificuldade na efetivação dos direitos sociais em razão de problemas 

de ordem política, social, administrativa e jurídica. A concepção da garantia jurídico-

constitucional dos direitos sociais equivale praticamente a um grau zero de garantia 

(CANOTILHO, 1993, p. 450). 

São utilizados vários motivos para reduzir direitos a uma mera garantia 

inacessível. Primeiramente, culpam o alto custo dos direitos sociais, aderindo 

rapidamente à construção da dogmática da reserva do possível para traduzir a ideia 
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de que os direitos sociais somente existem quando existir dinheiro nos cofres públicos 

(CANOTILHO, 1993, p. 451).  

O grande problema é que a reserva do possível foi pensada para ser um 

instituto excepcional no nosso ordenamento, porém, de exceção virou regra. Se tem, 

na prática, a reserva do possível sendo alegada de maneira indiscriminada. Para 

proteger os indivíduos da alegação indiscriminada da reserva do possível que se 

começou a utilizar a tese do mínimo existencial, salvaguardando uma esfera última 

de direitos; direitos  contra os quais nenhuma tese de insuficiência financeira estatal 

poderá ser alegada (SIQUEIRA; ANDRECIOLI, 2019, p. 69). 

Nesse sentido, Barcellos (2002, p. 197-198) leciona que as condições básicas 

para a existência humana em conjunto com os elementos necessários ao exercício 

da sua dignidade configuram o núcleo do mínimo existencial. Esse é composto de 

situações materiais a uma existência com dignidade, existência tanto física como 

também intelectual e espiritual, fundamentais em um Estado. Assim, é dever 

constitucional Estado não somente se abster da prática de atos atentatórios à 

dignidade da pessoa humana, como também o de fomentar esta dignidade e a 

garantia de direitos por intermédio de condutas ativas, garantindo o mínimo 

existencial para cada indivíduo (SARMENTO, 2002, p. 71). 

Enquanto outros países trabalham para maximizar, o Brasil ainda está 

brigando pelo mínimo, mesmo sendo um país de carga tributária elevadíssima 

(SIQUEIRA; ANDRECIOLI, 2019, p.69). O óbice orçamentário ou reserva do possível, 

porém, não passa de mera retórica diante da concepção da garantia jurídica-

constitucional (KELLER, 2007, p. 264). É importante a atuação da sociedade em 

parceria com o Estado na reorganização da própria sociedade. O importante é criar 

um movimento de solidariedade capaz de envolver a todos, visando a alcançar as 

mudanças almejadas, inclusive na ordem jurídica (KELLER, 2007, p. 274). 

A inclusão social só irá efetivamente acontecer por meio da prestação de 

serviços públicos com a participação efetiva da cidadania e da sociedade civil. É 

diante do fato de os direitos sociais serem normas de eficácia plena e imediata, 

impondo obrigação positiva do Estado, que se verifica a importância da compreensão 

adequada de quem são os destinatários, pois a questão da titularidade dos direitos 

fundamentais tem íntima ligação com a característica jurídica do sujeito de direitos. 

Nesse sentido, Flavia Piovesan (2004, p. 29) enfatiza que “A efetiva proteção dos 

direitos humanos demanda não apenas políticas universalistas, mas também 
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específicas, endereçadas a grupos socialmente vulneráveis, enquanto vítimas 

preferenciais da exclusão”.  

No que concerne às mulheres em situação de cárcere, considerado grupo 

vulnerável, se exige medidas positivas estatais e da sociedade na promoção dos 

direitos sociais, que venham a incluir esse segmento de pessoas tão invisíveis da 

sociedade. As mulheres encarceradas estão em situação de vulnerabilidade social, 

isso quer dizer que estão em uma situação em que o conjunto de recursos e 

habilidades inerentes a um dado grupo social se revela insuficiente para lidar com o 

sistema de oportunidades oferecido pela sociedade.  

Os fatores socioeconômicos fundamentam a feminização da pobreza e podem 

ser considerados os aspectos fundamentais para a compreensão do crescente 

aumento de mulheres no mercado ilícito das drogas e a sua criminalização, enquanto 

lógica seletiva do sistema penal. Este conceito foi introduzido por Diane Pearce em 

1978 (BUVINIC; GUPTA, 1994, p. 24), e seu pressuposto era o de que a pobreza 

está rapidamente se tornando um problema feminino e associa este processo de 

empobrecimento das mulheres ao aumento na proporção de famílias pobres 

chefiadas por mulher. 

Pearce (1978, p. 35) leciona que a pobreza masculina e a pobreza feminina 

são problemas diferentes, que requerem soluções diferentes. Para os homens, a 

questão principal é uma maior carga de dependência (vários estudos indicam que o 

número de filhos nas famílias nucleares é maior do que nas de chefia feminina). Para 

as mulheres, a questão principal é o mercado de trabalho. Inicialmente, os estudos 

sobre feminização da pobreza, seguindo o desenho de Pearce, tomam como foco a 

renda. Posteriormente, foi introduzida a preocupação com a transmissão 

intergeracional da pobreza. Segundo Novellino (2004, p. 9): 

 
Nos anos 90, medir a pobreza feminina somente pela renda passa a 
ser considerado como insuficiente. Começa-se, então, a analisar o 
consumo domiciliar, comparando-os de duas maneiras diferentes: (a) 
dentro de cada domicílio, desagregando os dados por sexo 
(principalmente dos filhos, para verificar diferenças ou preferências); 
e (b) entre os domicílios de chefia feminina/masculina. 

 

Sobre a temática, um aspecto importante é o fato de muitas mulheres 

formarem famílias monoparentais, não contando, assim, com a corresponsabilidade 

do pai. Em uma cultura baseada na ética do cuidado como parte da condição 



112 
 

feminina, resulta na diretriz de que as mulheres são consideradas as responsáveis 

diretas pelo cuidado e sustento dos filhos, tornando-se chefes de família (MACEDO, 

2008, p. 396), não existindo a cooperação do outro para compor a renda familiar, nem 

para compartilhar a responsabilidade pelo cuidado dos filhos. 

A maior parte das políticas públicas de gênero são de cunho assistencialista e 

voltadas para a família, assumindo a maternidade como o papel mais importante para 

as mulheres e isso é gerador de dependência delas, ou seja, essas políticas públicas 

não reconhecem as especificidades de gênero relacionadas ao planejamento de 

políticas para as mulheres, focando sua preocupação em atender às necessidades 

práticas da mulher relacionadas às funções reprodutivas (NOVELLINO, 2004, p. 11).  

A baixa escolaridade da população carcerária feminina, verificada pelos dados 

oficiais anteriormente expostos, nos remete a ponderar sobre o importante papel da 

educação na busca de melhores condições de vida e oportunidades, inclusive no 

processo de (res) socialização. Sobre a ressocialização, Bitencourt (2004, p. 132) 

professa que: 

 

O conceito de ressocialização deve ser submetido necessariamente 
a novos debates e a novas definições. É preciso reconhecer que a 
pena privativa de liberdade é um instrumento, talvez dos mais graves, 
com que conta o Estado para preservar a vida social de um grupo 
determinado. Este tipo de pena, contudo, não resolveu o problema da 
ressocialização do delinquente: a prisão não ressocializa. As 
tentativas para eliminar as penas privativas de liberdade continuam. 
A pretendida ressocialização deve sofrer profunda revisão. 

 

De acordo com Santos (2011, p. 45), os indicadores do sistema penitenciário 

nacional escancaram a ineficácia dos argumentos de reintegração social 

contraditoriamente ao seu papel segregador e vulnerabilizador de determinadas 

parcelas da sociedade; ocorre, assim, um verdadeiro processo de criminalização da 

pobreza. 

Os estigmas operam como uma marca socialmente construída em relação às 

pessoas presas e abrem pouca possibilidade à mudança, posto que reforçam o que 

é negativo e o que se espera destas em suas relações sociais e até na possível 

influência em relação ao seu entorno. Conforme Goffman (1975, p. 57), “[...] uma 

pessoa com ordem de prisão pode contaminar legalmente qualquer um que seja visto 

em sua companhia, expondo-o à prisão como suspeito”. O acesso ao direito à 
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educação é um fator que pode promover a proteção e a redução de vulnerabilidades 

sociais no retorno à vida em sociedade, marcada por disputas e desigualdades na 

busca e direito por trabalho e renda. A escolarização dentro da prisão tem como 

finalidade a formação das presas nos Ensinos Fundamental e Médio e sua 

ressocialização do ponto de vista moral, ético e social. O aumento do nível escolar é 

imprescindível para que as mulheres presas consigam melhores oportunidades de 

trabalho e inserção social após o período de cárcere. 

No contexto da prisão, a adesão das pessoas privadas de liberdade às 

atividades educacionais, notadamente as escolares, ainda é muito relacionada à 

ocupação do tempo livre ou à redução de parte da pena, por meio da remição. Na 

dura realidade das prisões, essas atividades não se encontram relacionadas ao 

exercício de um direito ou aumento da escolaridade.  

 

4.2 MATERNIDADE E FILHOS NO CÁRCERE 
 

Na atualidade, a omissão de formulações e cuidados referente às mulheres 

encarceradas está distante de ser apenas uma questão de peso demográfico, a 

disparidade marca a própria assimetria que se evidencia no debate impregnado pela 

lógica da dominação simbólica masculina (CUNHA, 2007, p. 82). Em uma constatação 

histórica sobre a temática prisões se demonstra como a reclusão masculina sempre 

estabeleceu parâmetros dessa discussão, a criminologia nasceu como discurso de 

homens para homens, sobre as mulheres, e no decorrer temporal se transformou em 

um discurso de homens, para homens e sobre homens (MENDES, 2017). De forma 

que, no discurso criminológico competente atual a mulher surge somente em alguns 

momentos, como uma variável, jamais como um sujeito  

São nos casos de maternidade no cárcere que se destaca o improviso que se 

é tratado o sistema prisional feminino. A maioria das mulheres encarceradas são 

mães, de acordo com o último levantamento do INFOPEN são cerca de 74% (BRASIL, 

2017b), onde se verifica ocorrência de violências e penas cruéis que 

consequentemente se estendem às crianças. A gestação e maternidade no cárcere 

ainda são assuntos invisíveis e ignorados, até mesmo pela criminologia. 

As presas gestantes que dão à luz seus filhos durante o encarceramento vivem 

com eles em prisões insalubres, sob a vigilância constante e num contexto totalmente 

incompatível com um desenvolvimento afetivo, motor e psicossocial harmonioso 
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(SIMAS et al., 2015, p. 551). Assim, as crianças que iniciam a vida no alojamento 

conjunto de uma prisão são privadas de conviver na sociedade livre interferindo de 

maneira negativa no desenvolvimento do menor. 

No Brasil, a maioria das instituições prisionais não se adequam às reais 

necessidades femininas, os cuidados com a saúde, tanto sexual quanto reprodutiva, 

os programas e ações públicas de apoio à maternidade e às famílias são 

negligenciados pelo Estado (SANTA RITA, 2006). A vulnerabilidade das mulheres em 

situação prisional é ampliada em razão dos bloqueios ao acesso a serviços de saúde, 

sociais e legais. Os filhos sentem diretamente os impactos dessas obstruções, 

gerando uma contínua rede de violações de direitos fundamentais. 

 A realidade das mães presas e as ações institucionais a elas afeitas guarda 

enorme relação à dignidade da pessoa humana. O que se discuti nesse estudo é a 

importância da reflexão sobre questões amplas de reformulações de política criminal 

e alternativas que possibilitem uma execução penal feminina mais humanizada, 

tomando o princípio da dignidade como valor supremo. 

 Quanto à legislação pátria, a Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos L e 

XLIX, prevê direitos fundamentais à população feminina carcerária, como o de 

amamentar os filhos e ter a integridade física e moral mantidas. O dever de proteção 

está previsto expressamente no artigo 6º, caput, e a assistência gratuita à criança de 

até seis anos de idade em creches e pré-escolas está preconizada no artigo 7º, inciso 

XXV da Constituição como direitos sociais. A Lei de Execuções Penais, por sua vez, 

estabelece que os estabelecimentos prisionais femininos contenham espaços para 

cuidados e amamentação de bebês de até 6 meses de idade; devendo as 

penitenciárias contar com creches destinadas a crianças entre 6 meses e 7 anos. 

No âmbito internacional, o Brasil é signatário dos Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos relacionados à temática. Um exemplo que se pode citar é a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) que define o conceito de criança e 

estabelece parâmetros de orientação e atuação política de seus Estados-partes, 

visando ao desenvolvimento individual e social saudável da infância. As Regras de 

Bangkok, outro importante documento internacional importante, foram aprovadas em 

2010 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e nelas são reafirmados direitos 

humanos relativos à maternidade, à família, à saúde da mulher e de seus filhos no 

cárcere. Outro exemplo é a Conferência Internacional da ONU sobre População e 

Desenvolvimento, realizada no Cairo, Egito (ONU, 1994). 
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 Apesar dessa legislação protetora, se verifica ainda um grande silêncio 

institucional a respeito da questão da maternidade na prisão. No que tange a situação 

de mães e crianças no sistema prisional, o levantamento INFOPEN Mulheres, 

conforme já mencionado, revelou que 14% das unidades femininas ou mistas contam 

com berçário e/ou centro de referência materno-infantil. E, apenas 3% das unidades 

prisionais brasileiras declararam contar com espaço de creche (BRASIL, 2017b). 

Isso comprova a negligência do Estado com relação às mulheres e às crianças 

do cárcere. Somente em 2016 foi realizado um plano nacional de atenção às mulheres 

que se encontram privadas de liberdade grávidas ou vivem com os filhos no cárcere 

(BRASIL, 2016). Apesar de se reconhecer um certo avanço, como marco legal, ainda 

existe uma sensação de incerteza quanto ao futuro, tendo em vista que, grande parte 

dessas mulheres são as únicas responsáveis pelos filhos fora do muro do cárcere. 

Sobre a realidade da mulher no cárcere, Vieira e Veronese lecionam:  

 
[...] há as unidades prisionais que não dispõem de médicos ginecologistas, 
mesas para ginecologia, esterilizadores de instrumentos ginecológicos nem 
remédios, dentre outras deficiências, o que significa que as consultas pré-
natais ou têm de ser feitas fora do estabelecimento penal, ou quando feitas 
ali, padecem de precariedade de recursos e da deficiência de equipamentos 
e instrumentos médicos (VIEIRA; VERONESE, 2015, p. 169). 

 
Sabe-se que a atenção e o cuidado oferecidos por parte dos profissionais à 

parturiente são essenciais para um parto saudável, humanizado, prevenindo a 

mortalidade infantil. Nesse viés, as Regras de Bangkok declaram na Regra 24 que 

instrumentos de contenção jamais deverão ser usados em mulheres em trabalho de 

parto, durante o parto e nem no período imediatamente posterior. No âmbito nacional, 

em 2008, foi editada a Súmula Vinculante n° 11 que torna exceção o uso de algemas13. 

Porém, apesar do enunciado ser claro, aconteceram reiterados casos de parturientes 

mantidas algemadas durante o parto. 

Assim, diante da lacuna existente no artigo 199 da Lei de Execução Penal, foi 

publicado o Decreto nº 8.858/16 que regulamentou o emprego de algemas, sendo 

vedada sua utilização durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a 

unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período que se 

                                                           
13 Súmula Vinculante nº11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por 
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão 
ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
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encontrar hospitalizada. O que se pretendeu aqui foi garantir o respeito à integridade 

moral e física das presas, respeitando a dignidade da mãe e da criança. 

Portanto, não obstante existirem diversos instrumentos com base nos princípios 

dos direitos humanos, contendo referenciais de tratamento a ser dispensado às 

pessoas presas, ainda ocorrem muitos entraves na realidade atrás das grades, sendo 

comum a violência psicológica ou física decorrente da ação ou omissão dos agentes 

do Estado, como também da própria sociedade (SANTA-RITA, 2006). Observa-se, 

então, uma escassez de ações institucionais voltadas à mãe presa com criança em 

ambiente prisional, como a falta de espaços apropriados para o atendimento infantil, 

a inobservância do direito da criança à convivência familiar e comunitária, e a 

inexistência de políticas específicas voltadas à maternidade de modo geral.  

Ressalta-se, assim, a importância do princípio fundamental à convivência 

familiar, incluso no art. 227, da Constituição Federal. Em sintonia com o direito da 

convivência familiar está a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, 

que foi introduzida no universo jurídico pela Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança e cristalizada no ordenamento pátrio pela Constituição Federal de 88 e, 

também, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).  

A construção da doutrina integral guarda subsídios de diversas outras áreas do 

saber, profissionais do Serviço Social, da Psicologia, da Pedagogia, do Direito entre 

outras profissões, buscando alertar o jurista a respeito da importância de se 

reconhecer na criança e no adolescente, pessoas em fase peculiar de 

desenvolvimento e, por isso, merecedoras de proteção especial. Portanto, para a 

efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, imprescindível é uma atuação 

interdisciplinar entre os entes públicos, cabendo ao Estado principalmente promover, 

constantemente, a execução de políticas públicas eficazes, capazes de propiciar o 

pleno desenvolvimento dos menores.  

Observa-se, então, uma escassez de ações institucionais voltadas à mãe presa 

com criança em ambiente prisional como: falta de espaços apropriados para o 

atendimento infantil (conforme os dados trazidos, anteriormente, sobre a situação dos 

berçários e creches); inobservância do direito da criança à convivência familiar e 

comunitária e a inexistência de políticas específicas voltadas à maternidade de modo 

geral. Existe uma verdadeira descaracterização de diretrizes de políticas públicas 

minimizadoras de violação da dignidade da pessoa humana, ao se trabalhar com a 

realidade de mães presas e seus filhos isso se mostra mais evidente. 
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4.3 ANÁLISE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 143.641 E SUAS REPERCUSSÕES 
 

A Corte Constitucional brasileira (STF) decidiu, em fevereiro de 2018, conceder 

habeas corpus coletivo nº 143.641 para determinar a substituição da prisão preventiva 

por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes 

ou mães de crianças de até doze anos ou de pessoas com deficiência, ressalvando a 

possibilidade das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo 

Penal. 

O habeas corpus coletivo foi impetrado pelo Coletivo de Advogados em Direitos 

Humanos (embora a Defensoria Pública da União figure como impetrante no 

documento relativo ao voto do relator, Ministro Ricardo Lewandowski) para questionar 

um ponto que está na lei desde da reforma de 2016. O marco Legal da Primeira 

Infância em 2016 (Lei 13.257/2016), dentre várias alterações, alterou o artigo 318 do 

CPP. Esse artigo passou a determinar que mulheres que tiverem em prisão 

preventiva, e estiverem grávidas ou com filhos menores de até 12 anos possuem o 

direito de concessão de prisão domiciliar. 

Os principais argumentos lançados no pedido de habeas corpus gravitaram em 

torno da constatação de que a prisão preventiva, ao confinar mulheres grávidas em 

estabelecimentos prisionais totalmente precários, suga-lhes o acesso a programas de 

saúde básicos como: pré-natal, assistência regular na gestação e no pós-parto, 

privam-se as crianças de condições adequadas ao seu saudável desenvolvimento, a 

pena transcende a figura do apenado e constitui tratamento desumano, cruel e 

degradante, que viola os postulados constitucionais relacionados à individualização 

da pena, à vedação de penas cruéis e, ainda, ao respeito à integridade física e moral 

da mulher em situação de cárcere. 

Deram ênfase no cabimento de habeas corpus coletivo como meio de defesa 

da liberdade de locomoção de determinados grupos de pessoas, baseado na garantia 

de acesso à Justiça, e considerado o caráter sistemático de práticas que resultam em 

violação maciça de direitos. Para isso, invocaram o art. 25, I, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, que garante o direito a um instrumento processual 

simples, rápido e efetivo, apto a tutelar direitos fundamentais lesionados ou 

ameaçados.  

Vale lembrar que a natureza coletiva do habeas corpus impetrado endereçava 

a abrangência, generalização e o caráter sistêmico do problema. Na forma coletiva, o 
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instrumento ganha a amplitude necessária à cessação das lesões ao direito de 

locomoção ora atacadas: o crescente encarceramento cautelar de gestantes, 

lactantes e mães com crianças de até 12 anos em estruturas prisionais precárias. 

Assim, a ação violadora tem impacto coletivo, a individualização do remédio 

obscurece as causas e, muitas vezes, faz persistir a ilegalidade. 

O habeas corpus foi admitido ao fundamento de que é medida processual 

adequada para a tutela de grupos vulneráveis. O Ministro Ricardo Lewandowski 

(relator) e reconheceu a aplicabilidade desse remédio constitucional, em suas 

palavras: 

 
Com maior razão, penso eu, deve-se autorizar o emprego do presente writ 
coletivo, dado o fato de que se trata de um instrumento que se presta a 
salvaguardar um dos bens mais preciosos do homem, que é a liberdade. Com 
isso, ademais, estar-se-á honrando a venerável tradição jurídica pátria, 
consubstanciada na doutrina brasileira do habeas corpus, a qual confere a 
maior amplitude possível ao remédio heroico, e que encontrou em Ruy 
Barbosa quiçá o seu maior defensor. Segundo essa doutrina, se existe um 
direito fundamental violado, há de existir no ordenamento jurídico um remédio 
processual à altura da lesão (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 
134.641/SP, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 
20/02/2018, Segunda Turma). 

 
 A manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o não conhecimento 

do habeas corpus não merecia prosperar, tendo em vista que suas ressalvas de não 

ser possível a concessão de ordem genérica, sem individualização da sua 

beneficiária, deve ser analisada por meio do prisma de que coletividade paciente é 

uma coletividade selecionada e constituída pelo Estado brasileiro. Ou seja, para cada 

mulher em situação de cárcere reclusa preventivamente, há uma ordem de prisão 

concedida por autoridade judiciária. Assim, a nomeação dos integrantes desta 

coletividade é responsabilidade do Estado e a possível ocultação destes dados 

estatísticos não poderia se converter em ônus às pacientes e muro de proteção das 

autoridades coatoras (FRAGOSO et al., 2019, p. 17). 

 A decisão menciona a ADPF 347 MC/DF que reconheceu que o sistema 

prisional se encontra em um estado de coisas inconstitucional, onde se retrata a 

gravíssima deficiência estrutural carcerária, especificamente em relação à situação da 

mulher presa. Segundo Lewandowski, a decisão da Suprema Corte reconheceu: 

 
[..] uma falha estrutural que agrava a “cultura do encarceramento”, vigente 
entre nós, a qual se revela pela imposição exagerada de prisões provisórias 
a mulheres pobres e vulneráveis. Tal decorre, como já aventado por diversos 
analistas dessa problemática seja por um proceder mecânico, automatizado, 
de certos magistrados, assoberbados pelo excesso de trabalho, seja por uma 
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interpretação acrítica, matizada por um ultrapassado viés punitivista da 
legislação penal e processual penal, cujo resultado leva a situações que 
ferem a dignidade humana de gestantes e mães submetidas a uma situação 
carcerária degradante, com evidentes prejuízos para as respectivas crianças 
(Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 134.641/SP, Relator: Ministro 
Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma). 

 
 Assim, para reafirmar este estado precário e violador de direitos o ministro 

relator traz os dados do INFOPEN já cotejados anteriormente. Além disso, 

fundamenta sua decisão com base no arcabouço normativo brasileiro, como a 

Constituição em seu artigo 5º incisos II, XLI, XLV, L, XLVIII e XLIX; bem como a própria 

Lei de Execução Penal e a Lei 11.942/2009 que promoveu mudanças na Lei de 

execução. É que, apesar das normas jurídicas presentes no ordenamento brasileiro, 

as autoridades responsáveis pelo sistema prisional não as têm respeitado. O exemplo 

disso se constata na precariedade do acesso à Justiça das mulheres, a separação 

precoce de mães e filhos, internação das crianças mesmo quando há família extensa 

disponível. 

 Em síntese, os parâmetros para a substituição da prisão preventiva pela prisão 

domiciliar foram elucidados na conclusão do voto: 

 
Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante 
das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres 
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos 
do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas 
neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto 
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas 
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, 
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente 
fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (Supremo Tribunal 
Federal, Habeas Corpus nº 134.641/SP, Relator: Ministro Ricardo 
Lewandowski, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma). 

 
Vale ressaltar, que apesar desse entendimento do tribunal e de todas as 

normas já existentes, ainda se depara com certa resistência do judiciário em ceder às 

prerrogativas aviltadas. Para superá-las, deve-se apostar no contínuo monitoramento 

e na insistente contestação. Ainda, cabe observar a necessidade do Judiciário e dos 

demais órgãos e atores, responsáveis pela gestão da liberdade de pessoas, conhecer 

a realidade sobre a qual intervêm e ponderarem o peso de suas ações e decisões.  

Observa-se, então, uma escassez de ações institucionais voltadas à mãe presa 

com criança em ambiente prisional como: falta de espaços apropriados para o 

atendimento infantil (conforme os dados trazidos, anteriormente, sobre a situação dos 
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berçários e creches); observância do direito da criança à convivência familiar e 

comunitária e a inexistência de políticas específicas voltadas à maternidade de modo 

geral.  Segundo Flávia Piovesan (2013, p. 287), a Convenção sobre Direitos da 

Criança, adotada pela ONU em 1989, e vigente desde 1990, é o tratado internacional 

de proteção de direitos humanos com grande número de ratificações. Essa 

Convenção acolhe a concepção do desenvolvimento integral da criança, 

reconhecendo-a como verdadeiro sujeito de Direito, a exigir absoluta prioridade e 

proteção especial. 

A construção da doutrina integral e, consequentemente, do atual paradigma do 

Direito da Criança e do Adolescente, guarda subsídios de diversas outras áreas do 

saber. Profissionais do Serviço Social, da Psicologia, da Pedagogia, do Direito, dentre 

outras profissões, buscam alertar o jurista a respeito da importância de se reconhecer 

na criança e no adolescente, pessoas em fase peculiar de desenvolvimento e, por 

isso, merecedoras de proteção especial. Alguns estudos realizados na Universidade 

de Harvard demonstraram que a privação, na infância, de suporte psicológico e das 

experiências comuns às pessoas, produz danos ao desenvolvimento da criança 

(NELSON, FOX, ZEANAH, 2014).  

A partir do exposto, se destaca a necessidade de se fazer uma revisão na 

legislação pertinente para garantir às necessidades específicas do gênero e buscar 

alternativas ao encarceramento para gestantes, mães ou responsáveis por infantes, 

como a aplicação de medida cautelar de prisão domiciliar. No Brasil, há uma 

descaracterização de diretrizes de políticas públicas minimizadoras de violação da 

dignidade da pessoa humana. É necessário a implementação de políticas públicas 

que respeitem a pessoa e contemplem as particularidades abordadas anteriormente, 

por meio de uma perspectiva multidisciplinar de integração social.  

 

4.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO HUMANA RELACIONADAS AO 
SISTEMA CARCERÁRIO 
 

As mulheres em situação de cárcere representam uma parcela da sociedade 

vulnerável, que sofreu sob os ciclos de reprodução de discriminação, exclusão e 

violência, carecendo, por sua vez, de políticas públicas emergenciais efetivas para o 

exercício pleno da cidadania. Para melhor compreensão do que seja uma política 

pública, Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 39) utiliza-se das seguintes palavras: 
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Política pública é o programa de ação governamental que resulta de 
um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – 
processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 
processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 
processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do 
Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo 
ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, 
expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios 
necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se 
espera o atingimento dos resultados. 

 

Assim, as políticas públicas são diretrizes elaboradas para enfrentar problemas 

públicos e tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico das decisões 

políticas, além do próprio processo de construção e atuação dessas decisões 

(SECCHI, 2017, p. 2). A necessidade de compreensão das políticas públicas cresce 

com a constatação de que novas formas são necessárias para concretizar os direitos 

humanos; não apenas os direitos sociais que historicamente demandaram uma 

atuação do Estado, mas também os direitos da primeira geração, os quais 

costumavam depender apenas de uma atuação negativa do Estado (BUCCI, 2006, p. 

1-4).  

As políticas públicas possuem diversos níveis, isso em razão dos diferentes 

entes que formam o Estado e cambiantes questões políticas, muitas vezes as políticas 

públicas se apresentam com entendimentos diferentes dos problemas e das soluções. 

Há a presença de configurações institucionais distintas, com atores e interesses 

diferentes (GIULIANI, 2005). O processo de elaboração das políticas públicas envolve 

um esquema de visualização e interpretação, chamado ciclo de políticas públicas; 

embora teoricamente a sua dinâmica possa ser expressa de maneira conceitual, a 

prática raramente segue a mesma sequência. Soluções muitas vezes nascem antes 

dos problemas; não há um ponto certo de início ou de finalização de uma política 

pública, de maneira que o processo de política pública se apresenta incerto, e suas 

fases, conforme mencionado, não são nítidas (SECCHI, 2017, p. 43-48).  

O ciclo se inicia com a identificação do problema; ou seja, a diferença entre 

aquilo que existe o que pretende se tornar uma realidade pública. Esses problemas 

nem sempre são reflexos de uma deterioração, mas também podem almejar mudar 

para melhor uma situação pré-existente. Para Slöblom, a identificação do problema 

envolve a sua percepção, delimitação e avaliação da possibilidade de solução, 
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dependendo da oportunidade e conveniência (SJÖBLOM, 1984). O segundo passo 

seria a formação da agenda, ou seja, definir a prioridade de atuação. Aqui toma forma 

o programa de governo ou planejamento orçamentário para resolver o problema. As 

agendas podem ser políticas, quando a comunidade política percebe um problema 

como merecedor de atenção pública; ou formal, ou institucional, quando elenca 

problemas que o poder público já decidiu enfrentar (COBB; ELDER, 1984).  

O terceiro passo é a formulação de alternativas. Aqui, esforços são 

estabelecidos no sentido de analisar as consequências de cada ideia apresentada 

para a solução dos problemas. É uma análise de custo-benefício, em que também são 

analisados os objetivos e os resultados esperados por trás de cada política pública 

(SECCHI, 2004, p. 48-50). Ou seja, durante a construção de alternativas, 

estabelecem-se métodos, programas, estratégias ou ações que poderão levar ao 

alcance dos objetivos apresentados. Em seguida, ocorre a tomada de decisão, 

realizada por meio de uma série de critérios. Muitos desses são discricionários aos 

agentes públicos, enquanto outros são vinculados pela legislação administrativa 

vigente. Nesse momento, são explicitados os objetivos e métodos para o 

enfrentamento do problema público.  

O quinto passo envolve a implementação da política pública. Aqui tem-se o 

momento em que as intenções se transformam em ações, produzindo resultados 

concretos. O momento da implementação deve ser gerenciado, uma vez que aqui as 

funções administrativas de liderança e coordenação de ações, ou seja, os 

encarregados de liderar o processo de implementação são postas à prova (SECCHI, 

2017, p. 56-58). O próximo passo consiste na avaliação da política pública, neste 

momento será analisado o processo de implementação da política pública será 

examinado, bem como o seu desempenho. O último passo é a extinção da política 

pública, podendo ela findar quando o problema que a originou é percebido como 

resolvido, ou quando a política pública é considerada ineficaz, ou, ainda, quando o 

problema, embora não resolvido, tenha perdido importância para os agentes políticos 

e para a sociedade  

Com efeito, por intermédio das políticas públicas, o Estado deve garantir a 

efetividade e o cumprimento dos direitos previstos no ordenamento jurídico, de 

maneira sistemática e abrangente, seguindo uma prioridade elencada das 

necessidades. Assim, para que ocorra o rompimento dos padrões de discriminação e 

desigualdade que relegam as mulheres à exclusão social, é essencial a construção 
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de políticas públicas transversais mentalizadas e aplicadas a partir do referencial 

feminino. 

Desse modo, compreender o aumento do encarceramento feminino por 

intermédio da perspectiva feminista permitirá o entendimento sobre os imperativos de 

seletividade e controle que configura o sistema penal, sistema esse que obscurece 

processos sociais e históricos que contribuem para o encarceramento de certa 

parcela de mulheres (MENDES, 2017, p. 14). Os levantamentos oficiais informam 

uma situação de grave crise do sistema penitenciário brasileiro, principalmente no 

que se refere à capacidade de realizar a pretensa ressocialização dos sujeitos 

apenados e dar a eles melhores condições de retorno social, após o período de 

restrição de liberdade, do que aquela que detinham antes de seu ingresso nesse 

sistema. Conforme Greco (2011, p. 191), as prisões são “masmorras que ainda 

resistem ao século XXI, abrigam, como regra, somente um grupo determinado de 

pessoas, vale dizer, os miseráveis, os abandonados pelo Estado”.  

Verifica-se, portanto, a real importância do processo de reeducação e de 

reinserção social, e que estes passem obrigatoriamente pelo respeito incondicionado 

à dignidade humana do preso (a) e à sua personalidade (CERVINI, 1995, p. 46). 

Tendo feito contextualização da situação prisional brasileira e do perfil das mulheres 

em situação de cárcere, se passará à análise breve com relação à justiça social 

perante as pessoas consideradas desprovidas de legitimidade, e mesmo de direitos, 

como as pessoas presas. 

Um dos principais fundadores teóricos sobre o conceito de justiça no debate 

contemporâneo é John Rawls. Para ele, a justiça é a escolha justa dos princípios que 

governam a distribuição de bens primários (FRASER, 2001, p. 249). Segundo o 

teórico, uma sociedade justa é aquela capaz de criar mecanismos, compensatórios 

e/ou regulatórios, que minimizem as desigualdades econômicas com base em uma 

noção de equidade. Assim, para Rawls (2003, p. 249), justiça como equidade é 

composta de duas partes: “ (1) uma interpretação de uma situação inicial e do 

problema da escolha colocada naquele momento, e (2) um conjunto de princípios 

que, segundo se procura demonstrar, seriam aceitos consensualmente”. 

Denota-se que o pensamento rawlsiano está voltado para delimitar a 

deliberação e a cooperação social, de tal modo que o diálogo entre representantes 

de diferentes grupos ou doutrinas abrangentes razoáveis conduza a decisões que 

atendam às partes envolvidas, sendo resultado de um acordo que seja equitativo 
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(RAWLS, 2003, p. 22-23). Não se nega o grande marco representativo que é a teoria 

de justiça de J. Rawls, porém sua teoria não nos oferece uma diretriz, ou resposta 

direta, às reivindicações das minorias e/ou grupos vulneráveis; isso porque o teórico 

propõe uma teoria ideal, traçando as linhas gerais para uma democracia liberal 

baseada em uma justiça equitativa (SANTOS, 2011, p. 167) 

Visando aprofundar a temática da justiça social, traz-se em tela a proposta 

teórica de Nancy Fraser. A crítica de Fraser (2009, p. 12) consiste na problematização 

da justiça social como mecanismos que garantam distribuição e reconhecimento, 

tendo em vista que as fontes de desigualdade podem ser resultado de um acesso 

desigual dos bens e serviços quanto ao reconhecimento de suas identidades de 

grupo. 

Conforme leciona Fraser (2009, p. 21), é de essencial importância a 

organização da sociedade 

 
As pessoas podem ser impedidas da plena participação por 
estruturas econômicas que lhes negam os recursos necessários para 
interagirem com os demais na condição de pares, neste caso, elas 
sofrem injustiça distributiva ou má distribuição; por outro lado, as 
pessoas também podem ser coibidas de interagirem em termos de 
paridade por hierarquias institucionalizadas de valoração cultural que 
lhes negam o status necessário; neste caso elas sofrem de 
desigualdade de status ou falso reconhecimento. [...] Se a 
representação é a questão definidora do político, então a 
característica política da injustiça é a falsa representação. 

 

Assim, de que maneira pode-se garantir uma efetiva justiça social com relação 

à parcela da sociedade referente às mulheres em situação de cárcere, ou seja, 

pessoas desprovidas de legitimidade e mesmo de direitos? Nega-se a esses 

indivíduos acesso aos diversos direitos fundamentais, como educação, trabalho e 

moradia. Isso tudo se dá por meio de uma distribuição desigual da precariedade da 

vida. Quanto ao direito à educação, são notórios os reflexos diretos que a 

precariedade da educação brasileira gera em outras áreas, como a da saúde, índices 

de mortalidade e, principalmente, no sistema carcerário. 

Dessa maneira, se faz importante ressaltar sobre a temática de justiça social, 

a contribuição teórica de Jurgen Habermas (2002, p. 170), ao discutir que a existência 

das minorias inatas são invisibilizadas pelo ideal liberal da autodeterminação. Vale 

mencionar suas palavras: 
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O problema [das minorias inatas] também surge em sociedades 
democráticas, quando uma cultura majoritária, no exercício do poder 
político, impinge às minorias a sua forma de vida, negando assim aos 
cidadãos de origem cultural diversa uma efetiva igualdade de direitos. 

 

É imperioso garantir a legitimidade das minorias, sendo assegurada, por meio 

do reconhecimento da diversidade, a igualdade política dos cidadãos. Em suma, 

carreado os aspectos teóricos de justiça social, verifica-se a imprescindibilidade deste 

reconhecimento e o respeito ao diferente para a garantia da dignidade da pessoa 

humana.  

Impõe-se a necessidade nos órgãos competentes de um trabalho institucional 

de apoio e assistência às mulheres encarceradas e aos seus familiares, tendo em 

vista que a sociedade continua presa ao passado, fundindo o presente de 

experiências fracassadas, sem a devida reinserção da pessoa presa à sociedade. 

Beiras (2019, p. 120) recomenda o incentivo ao: 

 
[...] o desenvolvimento de campanhas de difusão e orientação sobre 
serviços sociais comunitários, assim como procedimentos 
permanentes de atualização da documentação administrativa pessoal, 
familiar e sanitária, com a finalidade de que as mulheres presas 
possam exercer plenamente seus direitos de cidadania  

 

Após o detalhamento acima das condições carcerárias femininas, ressalta aos 

olhos a importância das políticas públicas de tornem realidade. E, diante da distinção 

de gênero homem e mulher são necessárias políticas públicas que se preocupem 

com as condições peculiares das mulheres em situação de cárcere, visando 

assegurar a dignidade da pessoa humana e as demais garantias constitucionais. 

Assim, condição atual da mulher encarcerada no Brasil evidencia a 

necessidade de uma política criminal eficiente que atenda os direitos constitucionais, 

a legislação nacional e internacional correspondente, como forma de afirmar os 

direitos humanos dessa parcela da sociedade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O problema do presente estudo consistia em dar visibilidade a uma parcela da 

sociedade muito estigmatizada, esquecida e em situação de extrema vulnerabilidade: 

as mulheres encarceradas pelo sistema prisional brasileiro. Buscou-se, assim, ir além 

dos muros penitenciários para se compreender o aprisionamento feminino, tendo em 

vista que a grande parte das mulheres em situação de cárcere vive em um cenário de 

descaso.  

Em um cenário conclusivo, após a reconstrução da história do feminismo,  

constatou-se que os movimentos de mulheres são movimentos não clássicos, na 

medida que transcorrem nas esferas não tradicionais de organização e ação política. 

Com o feminismo evidenciou-se a complexidade da dinâmica social e da ação dos 

sujeitos sociais, revelando o caráter multidimensional e hierárquico das relações 

sociais, além da existência de uma grande heterogeneidade de campos de conflito.  

Então, o que se pretendeu fazer foi uma leitura da trajetória do feminismo, 

apresentando as formas pelas quais as mulheres conseguiam se apropriar de 

determinados momentos históricos, na maioria das vezes não favoráveis para 

questionar o pensamento vigente, seus direitos, sua própria existência como membro 

da sociedade. Isso posto, se construiu um diálogo com a história do feminismo 

procurando identificar em suas estratégias e reivindicações os elementos que unificam 

a luta das mulheres com um processo de transformação das relações sociais em sua 

totalidade.  

É nesse ínterim que se constatou a importância de se iniciar este estudo pela 

reconstrução da história da pena da prisão e do feminismo, trazendo à tona a 

discussão sobre a indispensabilidade de uma análise com paradigma feminista para 

a real compreensão do crescimento do aprisionamento feminino atualmente. Tal 

abordagem pode ser capaz de dar voz àquelas que foram historicamente silenciadas 

em suas necessidades sociais, políticas e culturais.  

Por meio da perspectiva calcada na dignidade da pessoa humana como 

alicerce de todo o ordenamento jurídico e axioma justificante dos direitos da 

personalidade, considerando cada ser humano igual e possuidor do direito de 

desenvolver-se física e psiquicamente, procurou-se fazer uma reflexão sobre a 

dignidade da pessoa humana, começando desde evolução histórica da concepção de 
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pessoa, passando para a análise do que é personalidade e direitos da personalidade, 

bem como suas características. 

Verificou-se que a personalidade é um complexo de caracteres do próprio 

indivíduo, consistindo na parte intrínseca da pessoa humana, decorrente da própria 

projeção da natureza humana seguindo a visão kantiana. Considerando a importância 

da proteção da pessoa e de sua personalidade, eis que surgem os Direitos de 

Personalidade. No trabalho, buscou-se enfatizar a natureza de direitos subjetivos dos 

direitos da personalidade, sendo esses direitos inerentes à pessoa, por se tratar de 

diversos aspectos da manifestação da personalidade humana e a importância da 

cláusula geral dos direitos da personalidade, instituída no ordenamento pátrio a partir 

da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 

Democrático de Direito. 

 O estudo quedou-se claro que a grande maioria das mulheres em situação de 

cárcere vive em um cenário de negligência, sendo a realidade brasileira marcada pelo 

processo de criminalização da miséria. Constatou-se, assim, que as ações 

institucionais vêm se desenvolvendo sem nenhum planejamento que leve em 

consideração a humanização da execução penal, violando direito a uma vida digna, 

principalmente referente à realidade de mães presas e seus filhos. 

Concluiu-se que apesar da existência de uma Constituição garantidora de 

direitos e aderência em pactos humanos internacionais, não há correspondência entre 

o expresso nos instrumentos legais e normativos e a realidade que vivencia a mulher 

encarcerada. Buscou-se, também, analisar a maternidade no sistema carcerário 

brasileiro e os problemas decorrentes da situação, fazendo principalmente uma 

análise em relação aos direitos constitucionais e garantias legais das presas gestantes 

e suas crianças.  

O que restou evidente foi a dificuldade existente das presas em acessar as 

garantias dispostas na legislação desde o período gestacional até o momento que a 

criança deverá se desligar da sua genitora. Os presídios femininos não se encontram 

preparados com berçários e creches para receberem infantes, submetendo-os a celas 

lotadas, falta de higiene, exposição a doenças e falta de estrutura, ou seja, as mínimas 

condições necessárias para uma sobrevivência digna são deficientes, ferindo, 

portanto, a Proteção Integral e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

O Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP buscou, nada mais do que dar efetivo 

e fiel cumprimento ao disposto na recente Lei Federal 13.257, de 2016, o marco 
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regulatório da infância que modificou parcialmente o Código de Processo Penal. A 

decisão deve ser vista não apenas como um marco, mas uma fonte de inspiração para 

decisões futuras na defesa ao direito à dignidade da pessoa humana e na promoção 

da participação social nos espaços da Justiça. 

Portanto, o que se constata a necessidade da implementação de políticas 

públicas específicas, pautadas para prevenir as situações de vulnerabilidade que têm 

orientado essas mulheres para o ingresso no crime, principalmente ao de tráfico de 

drogas, bem como oportunizar, àquelas que já estão nas prisões, alternativas de 

geração de trabalho e renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

REFERÊNCIAS 
 

 
ALMEIDA, Eloísa Machado de et al. Filhos & algemas nos braços: o enfrentamento 
do encarceramento feminino & suas graves consequências sociais. Pela liberdade: 
a história do habeas corpus coletivo para mães & crianças, São Paulo: Instituto 
Alana, p. 10-19, 2019. 
 
ALVAREZ, Marcos César. Controle social: notas em torno de uma noção 
polêmica. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 168-176, mar. 
2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010288392004000100020&l
ng=en&nrm=iso. Acesso em: 10 jun.  2019. 
 
ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. São Paulo: 
Brasiliense, 2007.  
 
ALVES, J.A. Lindgren. A declaração dos direitos humanos na pós-modernidade. In: 
BOCAULT, Carlos Eduardo de Abreu; ARAUJO, Nadia de (Org). Os direitos 
humanos e o direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
 
AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 3. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: 
Renovar, 2000. 
 
ANDRADE, Vera Regina Pereira de Sistema penal máximo x cidadania mínima: 
códigos da violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2003. 
 
ANDRADE, Vera Regina Pereira. A soberania patriarcal: o sistema de justiça 
criminal no tratamento da violência sexual contra a mulher. Revista de Direito 
Público, n. 17, p. 52-75, jul.-ago.-set. 2007. 
 
ANDRADE. Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal 
para além da (des) ilusão. Rio de Janeiro: Revan; ICC, 2012.  
 
ANDRECIOLI, S. M.; SIQUEIRA, D. P. Mulheres em situação de cárcere: a 
importância da aplicação de um paradigma feminista. In: Direito penal, processo 
penal e constituição I: XXVIII Encontro Nacional do CONPEDI: Goiânia, CONPEDI, 
2019. 
 
ANITUA, Gabriel Ignacio. História dos pensamentos criminológicos. Rio de 
Janeiro: Revan, 2008.  
 
ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e Grupos vulneráveis: uma proposta de 
distinção. In: ANJOS FILHO, Robério Nunes dos; BOITEUX, Elza Antonia Pereira 
Cunha. (Org.). Direitos Humanos: Estudos em Homenagem ao Professor Fábio 
Konder Comparato. Salvador: Juspodivm, v. 1, p. 405-432, 2010. 
 
APPIAH, K. Anthony. Stereotypes and the shaping of identity. California Law. 
2000. 



130 
 

AQUINO, São Tomás de. Suma de Teológica. 4. ed. Madri: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2001.  
 
ARGUELLO, Katie e MURARO, Mariel. Las mujeres encarceladas por tráfico de 
drogas em Brasil: las muchas caras de la violência contra las mujeres. Oñati Socio-
Legal Series, v. 5, n. 2, p. 389-417, 2015. Disponível em: 
http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/400. Acesso em 12 fev. 2019. 
 
ASSMANN, Selvino José. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã - por 
Marie Gouze, "Olympe de Gouges" (1791). Revista Internacional Interdisciplinar 
INTERthesis, Florianópolis, v. 15, n. 1, fev. 2018. ISSN 1807-1384. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php /interthesis/article/view/54986. Acesso em: 20 
fev. 2019. 
 
ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova 
testemunhal em xeque. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.  
 
BANDEIRA, Lourdes; SIQUEIRA, Deise. A perspectiva feminista no pensamento 
moderno contemporâneo. In: Sociedade e estado. Feminismos e gênero. Brasília: 
Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, 1997. 
 
BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão 
humana. In: CAMPOS, Carmen Hein de (org.). Criminologia e feminismo. Porto 
Alegre: Sulina, 1999. p. 19-80. 
 
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
 
BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito 
Constitucional Contemporâneo: A Construção de um Conceito Jurídico à Luz da 
Jurisprudência Mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013. 
 
BARUFFI, Helder. Educação como Direito Fundamental: um princípio a ser 
realizado. In: FACHIN, Zulmar (Coord.). Direitos Fundamentais e Cidadania. São 
Paulo: Método, 2008. 
 
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva, 1988. 
 
BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de 
Janeiro: Revan, 2011. 
 
BATITUCCI, Eduardo Cerqueira. Aspectos da abordagem sociológica do crime e 
da prisão. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1999. 
 
BEIRAS, Iñaki Rivera. Desencarceramento: por uma política de redução da prisão 
a partir de um garantismo radical. Tradução de Bruno Rotta Almeida e Maria Palma 
Wolff. 1. ed. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2019. 
 



131 
 

BICALHO, Elizabete. Correntes Feministas e abordagens de gênero. In: SOTER – 
Sociedade de Teologia e Ciências da religião. Gênero e teologia: Interpelações e 
perspectivas. São Paulo: SOTER, 2003.  
 
BITENCOURT, Cezar Roberto; PRADO, Luiz Régis. Elementos de Direito Penal; 
Parte Geral. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1995. v. 1. 
 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão. São Paulo: Saraiva, 
2004. 
 
BITTAR, Eduardo C B; ALMEIDA, Guilherme Assis. Curso de Filosofia do Direito. 
8 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
BITTAR, Eduardo C.B. Direito e ensino jurídico: legislação educacional, São 
Paulo: Atlas, 2001.  
 
BLAY, Eva Altermann. Um caminho ainda em construção, a igualdade de 
oportunidades para as mulheres. Revista USP, São Paulo, n. 49, p. 82-97, mar./mai. 
2001.  
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 
BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um 
Direito Constitucional de luta e resistência, por uma Nova Hermenêutica, por uma 
repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2001. 
 
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia 
privada. 2.ed (2ª tiragem) São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina: a condição feminina e a violência 
simbólica. Trad. Maria Helena Kuhner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 11 ed., 2012.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: jun. 
2019. 
 
_______. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Diretrizes 
para a Convivência Mãe-Filho/a no Sistema Prisional. Publicado em 2016. 
Disponível em: www.justiça.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulheres-
1/normativos. Acesso em: jun. 2019. 
 
_______. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias – Infopen. Brasília, DF, 2017a. Disponível em: 
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorio_2016_22-11.pdf. 
Acesso em: jun. 2019. 
 
_______ Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias – Infopen Mulheres. Brasília, DF, 2017b. Disponível em: 
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf. Acesso em: jun. 2019. 



132 
 

BRYSON, Valerie. Feminist Political Theory: an introduction. 2. ed., 
Hampshire/New York: Palgrave Macmilan, 2003. 
 
BUCCI, Maria P. D. Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
 
BUGLIONE, Samantha. O dividir da execução penal: olhando mulheres, olhando 
diferenças. In: CARVALHO, Salo (Org.). Crítica à execução penal. Doutrina, 
jurisprudência e projetos legislativos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 123-144, 2007. 
 
BUVINIC, M.; GUPTA, G. R. Targeting poor woman-headed households and 
womenmaintained families in developing countries: views on a policy dilemma. 
Washington, DC: International Center for Research on Women and the Population 
Council, 1994. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6ª edição revista. 
Coimbra: Livraria Almedina Coimbra, 1993. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República 
portuguesa anotada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.  
 
CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, 
autonomia privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 
 
CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Direito Geral de 
Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. 
 
CARBONELL, Miguel. Estudio preliminar. La igualdad y los derachos humanos. 
In: CARBONELL, Miguel (coord.). El princípio constitucional de igualdade: lecturas 
de introducción. México, D.F.: Comissón Nacional de los Derechos Humanos. 2003. 
 
CARLEN, Pat. Alternatives to women´s imprisonment. Milton Keynes: Open 
University Press, 1990. 
 
CARRANZA, Elías. Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué 
hacer? Anuario de Derechos Humanos, (8), 2012, pág. 31 - 66. Disponível em: 
https://anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/view/20551/21723. Acesso em: 
set. 2019. 
 
CARVALHO, Daniela Tiffany Prado; MAYORGA, Claudia. Contribuições feministas 
para os estudos acerca do aprisionamento de mulheres. Revista de Estudos 
Feministas, v. 25, p. 99-116, 2017.  
 
CARVALHO, Orlando de. A teoria geral da relação jurídica: seu sentido e limites. 
2.ed. atual. Coimbra: Centelha, 1981. 
 
CARVALHO, Salo. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e 
dogmático da Lei 11.343/06. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.  
 



133 
 

CASAGRANDE, Carla. A mulher sob custódia. In: PERROT, Michelle; Duby, 
Georges (orgs.). História das mulheres no ocidente. v. 2. Idade Média. Porto: 
Afrontamento, 1990. p. 99-141. 
 
CASTRO, Mary Garcia et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social na 
América Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: Unesco; BID, 2002. 
Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127138por.pdf. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
 
CAYRES, G. R. M.; CIDADE, R. B. As minorias, a condição de vulnerável e ações 
afirmativas. In: Direitos e Garantias fundamentais II: XXIV Congresso Nacional do 
CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara: Belo Horizonte, MG, CONPEDI, 
2015. 
 
CERVINI, Raúl. Os processos de descriminalização. São Paulo: RT, 1995. 
 
CHAMBERLEN, A. Embodying prison pain: Women’s experiences of self injuty in 
prison and the emotions of punishment. In. Theoretical Criminology. An 
International Journal. (205-219). Volumen 20, Núm. 2. London: Sage. 
 
CHESKYS, Débora. Mulheres invisíveis: uma análise da influência dos 
estereótipos de gênero na vida de mulheres encarceradas. 2014. 134 F. 
Dissertação. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de 
Direito, 2014. 
 
COBB, R. W.; ELDER, C. D. Participation in American Politics: the dynamics of 
agenda-building. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984. 
 
COMITÊ SOBRE A ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS MULHERES. 
Violence against women. CEDAW General Recommendation 19, A/47/38. (General 
Comments), 29/01/92, parágrafo 1º. Disponível em: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/300395546e0dec52c12563ee0063dc9d? 
Opendocument. Acesso em: jun.2019. 
 
COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
COOK, Rebecca J.; CUSACK, Simone. Gender stereotyping: transnational legal 
perspectives. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2010. 
 
CORTIANO JUNIOR, Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos da 
personalidade. In: FACHIN, Luiz (org.). Repensando Fundamentos do Direito Civil 
Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
 
CORTINA, Monica Ovinski de Camargo. Mulheres e tráfico de drogas: 
aprisionamento e criminologia feminista. Revista de Estudos Feministas, 
Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 761-778, Dec.  2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2015000300761&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 12 fev.  2019. 
 



134 
 

COSTA, Andréia da Silva. SOUZA, Lucas Martins Pessoa Eugênio de. CHAGAS, 
Márcia Correa. Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência Contra a Mulher: Convenção de Belém do Pará. In: LOPES, Ana Maria 
D’Ávila. JUCÁ, Roberta Laena Costa. COSTA, Andréia da Silva (Orgs.). Gênero e 
Tráfico de Mulheres. Florianópolis: Editorial Conceito, 2013. Disponível em: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52111938/Genero_e_Trafico_d
e_Mulheres_01_1_.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires15
30538439&Signature=xxlo464PY%2B5Bb8Na7r6hJ8YW9IE%3D&responsecontentdi
sposition=inline%3B%20filename%3DGENERO_E_TRAFICO_DE_MULHERES.pdf#
page=147. Acesso em: 02 jul. 2018. 
 
CUNHA, Manuela Ivone P. da. A reclusão segundo o gênero: os estudos prisionais, 
a reclusão de mulheres e a variação dos contextos da identidade. In: AAVV Educar 
o Outro: As Questões de Género, dos Direitos Humanos e da Educação nas Prisões 
Portuguesas, Coimbra, Publicações Humanas: 2007. 
 
DAVIS, Angela; DENT, Gina. A prisão como fronteira: uma conversa sobre gênero, 
globalização e punição. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 11, n. 2, 
2003. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104026X2003000200011&l
ng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 10 fev. 2019. 
 
DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. 1. ed. Campinas (SP): Romana 
Jurídica, 2004. 
 
FIORAVANTE, Karina Eugenia. O espaço carcerário e a reestruturação das 
relações socioespeciais cotidianas de mulheres infratoras na cidade de Ponto 
Grossa, Paraná. Dissertação de mestrado. Ponta Grossa, 168f. 2011.  
 
DURKHEIM, Émile. Dos leyes de la evolución penal. Caderno CRH, Salvador, v. 22, 
n. 57, p. 635-652, Set./Dez. 2009. Disponível em: 
https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/article/view/19055. Acesso em: out. 2019. 
 
ESPÍNOLA, Eduardo Filho. Sistema do Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 
1977.  
 
FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues . Análise Filosófica sobre o 
Princípio da Dignidade Humana como uma Nova Teoria de Justiça. REVISTA 
JURÍDICA CESUMAR. Mestrado , v. 16, p. 877-896, 2016. p. 892. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/5211/2891. 
Acesso em 06 Jun. 2019. 
 
FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os Direitos Da Personalidade 
Como Direitos Essenciais e a Subjetividade Do Direito. REVISTA JURÍDICA 
CESUMAR. Mestrado, v. 6, p. 241-266, 2006. Disponível em: 
https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313. Acesso 
em 06 Jun. 2019. 
 
FERREIRA, Verônica. Entre Emancipadas e Quimera – Imagens do feminismo no 
Brasil. Cadernos AEL, n. 3/4, p. 153-200, 1995/1996.  



135 
 

 
FLORES, Joaquin Herrera. Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade 
de resistência. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, p. 9-30, 
jan. 2002. ISSN 2177-7055. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15330. Acesso em: 08 jul. 
2018. 
 
FOUCAULT, Michel. História da Loucura na Idade Clássica. Tradução de José 
Teixeira Coelho Netto. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
 
_________. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1969. 
 
_________. Vigiar e Punir. História da violência nas prisões. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 
 
FRAGOSO, N. et al. Filhos e algemas nos braços: enfrentamento do 
encarceramento feminino e suas graves consequências sociais. In: Instituto Alana. 
(Org.). Pela liberdade: a história do habeas corpus coletivo para mães e 
crianças. 1ed.São Paulo: Instituto Alana, 2019, v. 1, p. 10-20. 
 
FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na 
esta pós-socialista. In: Souza, Jessé (org.). Democracia hoje: novos desafios para 
a teoria democrática contemporânea. Brasília, Editora UnB. 2001. 
 
_________. Reenquadrando a justiça em um mundo globalizado. Lua Nova, 
São Paulo, v. 77, p. 11-39, 2 2009. 
 
FREITAS, Pedro Ferreira de; MOTTA, Ivan Dias da. 3. O direito à educação como 
direito da personalidade e mínimo existencial. REVISTA JURÍDICA DO CESUCA, 
[S.l.], v. 3, n. 6, p. 46-58, abr. 2016. ISSN 23179554. Disponível em: 
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/950. Acesso em 05 jun. 
2019. 
 
GARCÍA VALDÉS, Carlos. Estudios de derecho penitenciário. Madrid, Tecnos, 
1982. 
 
GARCÍA, Eusebio Fernández. Dignidad Humana y Ciudadanía Cosmopolita. 
Cuadernos Bartolomé de las Casas, n. 21, Madrid, Dykinson, 2001. 
 
GARRIDO GUZMAN, Luiz. Compendio de ciencia penitenciária. Universidad de 
Valencia, 1976. 
 
__________. Manual de ciencia penitenciaria. Madrid, Edersa, 1983. 
 
GIULIANI, M. Livellodelgioco. In: CAPANO, G; GIULIANI, M. Dizionario di 
Politiche Pubbliche. Roma: Carocci, 2005. 
 
GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 
 



136 
 

___________. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 
1974. 
 
GOHN, Maria da Glória. Movimentos e lutas sociais na história do Brasil. São 
Paulo: Loyola,1995.  
 
GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade: 
fundamentação ontológica da tutela. Almedina, 2008. 
 
GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos Humanos das Mulheres e a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2013 
 
HABERMAS, Jurgen. Inserção - inclusão ou confinamento? In: HABERMAS, 
Jurgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. São Paulo: Edições 
Loyola, 2002. 
 
HENTIG, Hans Von. La pena. Madrid: ESPASA-CALPE. v. 1, 1967. 
 
HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira 
Mendes. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1991. 
 
HITA, Maria Gabriela. Igualdade, Identidade e Diferença (s): feminismo na 
reinvenção de sujeitos. In: Buarque de Almeida, Heloísa e at all (orgs). Gênero e 
Matizes. EDUSF, São Paulo, 2002.  
 
HOFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. Tradução Tito Livio Cruz 
Romão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH (CIPR). World Prison 
Population List. 12. ed. Londres, 2018. Disponível em: 
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf. 
Acesso em: out. 2019 
 
_________. World Female Imprisonment List. 4. ed. Londres, 2017. Disponível 
em: http://fileserver.idpc.net/library/world_female_prison_4th_edn_v4_web.pdf. 
Acesso em: out. 2019. 
 
JUNG, Carl Gustav. O Desenvolvimento da Personalidade. 9ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 2006. 
 
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros 
escritos. Tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2011. 
 
KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes: introdução à doutrina da virtude. São 
Paulo. Edipro, 2012. 
 
KELLER, Arno Arnoldo. A exigibilidade dos direitos fundamentais sociais no 
Estado democrático de direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007. 
 



137 
 

KLOCH, Henrique. MOTTA, Ivan Dias da. O Sistema Prisional e os direitos da 
personalidade do apenado com fins de res (socialização). Maringá: Verbo 
Jurídico, 2008. 
 
KOLKER, Tania. A atuação do psicólogo no sistema prisional. In: GONÇALVES, 
Hebe Signorini; BRANDÃO, Eduardo Ponte (Orgs.). Psicologia Jurídica no Brasil. Rio 
de Janeiro: Nau Editora, 2004. 
 
LEAL, César Barros. Prisão: crepúsculo de uma era. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2001. 
 
LEGATES, M. In Their Time: a history of feminism in western society. New York: 
Routledge, 2001.  
 
LEOPOLDI, Deisi; TELES, Maria Amélia de Almeida; GONZAGA, Terezinha de 
Oliveira. Do silêncio ao grito contra a impunidade: caso Márcia Leopoldi. São 
Paulo: União das Mulheres de São Paulo, 2007. 
 
LOPES, Ana Maria D’ Ávila. Multiculturalismo, minorias e ações afirmativas: 
promovendo a participação política das mulheres. Revista Pensar. Fortaleza: 
Universidade de Fortaleza, v. 11, fev. 2006. 
 
LÓPEZ-FRANCÉS, Inmaculada; VIANA-ORTA, Maria Isabel. La igualdad de género: 
un derecho humano vulnerado. Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos. 
Bauru, n. 4, p. 199-209, jun. 2015. 
 
LUGO, Yolanda Gómez. Sistema internacional de proteção dos direitos 
humanos das mulheres. In: BELTRÃO, Jane Felipe et al. Direitos Humanos dos 
Grupos Vulneráveis. Manual. Rede Direitos Humanos e Educação Superior, 2014. 
Disponível em: dhes-alfa>materials>. Acesso em: 17 de maio de 2019. 
 
LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais. 2. ed. rev. aum. Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris Editor, 2003. 
 
MACEDO, Márcia dos Santos. Mulheres chefes de família e a perspectiva de 
gênero: trajetória de um tema e a crítica sobre a feminização da pobreza. Caderno 
CRH, v. 21, n. 53, p. 385-399, ago. 2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-49792008000200013&script=sci_arttext. 
Acesso em: 12 fev. 2019. 
 
MACHADO, Lia Zanotta. Gênero, um novo paradigma? Cadernos Pagu, Campinas, 
SP, n. 11, p. 107-125, jan. 2013. ISSN 1809-4449. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8634467/2391. 
Acesso em: 12 fev. 2019. 
 
MACHADO, Robson Aparecido. A realidade do egresso: plano normativo da lei de 
execução penal versus reintegração social. Revista Direitos Sociais e Políticas 
Públicas - Unifafibe. v. 3, n. 1, 2015. 
 



138 
 

MALISKA, Marcos Augusto. O Direito à educação e a constituição. Porto Alegre: 
S.A. Fabris, 2001. p. 154. 
 
MARTINS, Argemiro Cardoso Moreira. O direito romano e seu ressurgimento no 
final da Idade Média. In: WOLKMER, Antonio Carlos (org.). Fundamentos de 
história do direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2011.  
 
MELOSSI, Dario; Pavarini, Massimo. Cárcel y fábrica; los orígenes del sistema 
penitenciário, siglos XVI-XIX. 2. ed. México, Siglo XXI Ed., 1985. 
 
MENDES, S. R.. Criminologia Feminista: novos paradigmas - 2a. Edição. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. p. 215. 
 
___________. Tecendo uma Criminologia Feminista no Brasil. LABRYS (Edição 
Em Português. Online), v. 31, p. 00-00, 2018. 
 
MERTON, Robert King. Sociologia: teoria e estrutura. São Paulo: Mestre Jou, 1970. 
 
MILL, Harriet Taylor; MILL, John Stuart. The Enfranchisement of Women. In: Essays 
on Sex Equality. Ed. Alice Rossi. Chicago: University of Chicago Press. 1970. 
 
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei nº 7.210, de 
11/07/84. 9. ed – Revista e atualizada – São Paulo: Atlas, 2000. 
 
MORAES, Maria Celina Bodin de. O Conceito de Dignidade Humana: Substrato 
Axiológico e Conteúdo Normativo. In: SARLET,Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, 
Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2003. 
 
MOURA, Maria Juruena de. Porta fechada, vida dilacerada – mulher, tráfico de 
drogas e prisão: estudo realizado no presídio feminino do Ceará. Dissertação 
de Mestrado em Políticas Públicas e Sociedade. 132 f. Universidade Estadual do 
Ceara, Fortaleza, 2005. 
 
NARAYAN, Uma. O projeto da epistemologia feminista: perspectivas de uma 
feminista não ocidental. In.: Alison M. Jaggar & Susan Bordo (orgs.), Gênero, Corpo 
e Conhecimento. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. 
 
NELSON, Charles A., FOX, Nathan A. e ZEANAH, Charles H. Romania’s 
Abandoned Children: Deprivation, Brain Development, and the Struggle for 
Recovery. Cambridge: Harvard Univ. Press, 2014. 
 
NEUMAN, Elías. El problema sexual em las cárceles. Argentina, Ed. Criminalia, 
1965. 
 
NOVELLINO, Maria Salet Ferreira. Os estudos sobre feminização da pobreza e 
políticas públicas para mulheres. Trabalho apresentado no XIV Encontro da ABEP, 
2004. Disponível em: 
https://www.google.com/search?q=2017a+2017b&oq=2017a+2017b&aqs=chrome..6
9i57j0l3.5611j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso em: 12 fev. 2019. 



139 
 

OLIVEIRA, Adriana Vidal de. A Expressão Constituinte do Feminismo: por uma 
retomada do processo liberatório da mulher. 2007. 179 f. Dissertação (mestrado) 
– Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.  
 
ONU. Declaração e Programa de Ação de Viena. Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, 1993. Disponível em: www.cedin.com.br. Acesso em: out. 2019. 
 
OPTIZ, Claudia. O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500). In: 
PERROT, Michelle; DUBY, Georges (orgs.). História das mulheres do ocidente. v. 
2. Idade Média. Porto: Afrontamento, 1990.  
 
PEARCE, Diane. The feminization of poverty: women, work and welfare. Urban and 
Social Change Review, v. 11, p. 28-36, 1978. 
 
PERALTA, Eva Díez. Los Derechos De La Mujer En El Derecho Internacional. 
Revista española de derecho internacional, ISSN 0034-9380, Vol. 63, Nº 2, 2011, 
Madrid, julio-diciembre 2011. 
 
PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Direitos humanos e interculturalismo: análise da 
prática cultural da mutilação genital feminina. 2007. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de 
Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, SC, 2007. 
 
PINTO, Célia Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Rev. Sociol. Polit., 
Curitiba, v. 18, n. 36, p. 15-23, June 2010. p. 15. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782010000200003&l
ng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 fev.  2019. 
 
PINTO, Célia Regina Jardim. Uma História do Feminismo no Brasil. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2003.  
 
PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade 
e os direitos de personalidade no direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang 
(org.). A constituição concretizada: Construindo pontes com o público e o privado. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 
 
PIOVESAN, Flávia. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos das 
Mulheres. Revista da EMERJ, v. 15, p. 70-89, 2012.  
 
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
PNUD, 2013. Relatório do Desenvolvimento Humano. A Ascensão do Sul: 
Progresso Humano num Mundo Diversificado. Disponível em: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr13_summary_pt_web.pdf. Acesso em: 10 
mai. 2018. 
 
PRÁ, Jussara Reis. O feminismo como teoria e como prática política. In: STREY, 
Marlene Neves. Mulher: Estudos de Gênero. São Leopoldo: Unisinos, p. 39-57, 
1997.  



140 
 

QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2015. 
 
RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história. In: PEDRO, Joana; 
GROSSI, Miriam (orgs.). Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Ed. 
Mulheres,1998.  
 
RAWLS, John. Justiça como Equidade: Uma Reformulação. Tradução Cláudia 
Berlirner. São Paulo: M. Fontes. 2003. 
 
REALE, Miguel. Nova Fase do Direito Moderno. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
Review, Vol. 88, Issue 1, 2000. 
 
REZEC NETO, C.; BORCAT, Juliana Cristina. Direito Fundamental da igualdade: 
Hipótese de atuação material da dignidade da pessoa humana. In: Dirceu Pereira 
Siqueira, Sérgio Tibiriçá do Amaral (Org.). Democracia, liberdade e justiça social: 
fundamentos para uma teoria jurídica do reconhecimento? 1.ed. Birigui: Boreal, 
2015, v.1. 
 
ROTHENBURG, Walter Claudius. Igualdade material e discriminação positiva: o 
princípio da isonomia. Novos Estudos jurídicos. Itajaí: Univali, vol. 13, n. 2, p. 77-
92, jul-dez, 2008. 
 
ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social: discurso sobre a economia 
política. Trad. Márcio Pugliesi e Norberto de Paula Lima. 7. ed. Curitiba: Editora 
Hemus, 1981. 
 
RUETHER, R. R. Sexismo e religião: rumo a uma Teologia Feminista, São 
Leopoldo: Sinodal,1993.  
 
RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Rio de 
Janeiro: Revan, 2004. 
 
SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. A Mulher na Sociedade de Classes: Mito e 
Realidade. Petrópolis: Vozes, 2a ed., 1976. 
 
SAFFIOTI, Heleieth. Feminismos e seus frutos no Brasil. In: SADER, Emir. 
Movimentos Sociais na Transição Democrática. São Paulo: Ed. Cortez, p. 105-
157, 1987. 
 
SAMPAIO, Danilo Fontenelle. A intervenção do Estado na economia e o princípio 
da dignidade da pessoa humana ante a nova lei ambiental. CEJ, n. 1, Brasília, 
2000. 
 
SANTA RITA, Rosangela Peixoto. Mães e crianças atrás das grades: em questão 
o princípio da dignidade da pessoa humana. 2006. 162 p. Dissertação (Mestrado em 
Política Social) -Universidade de Brasília, Brasília, 2006.  
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos 
humanos. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 48, 1997. Disponível em: 



141 
 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direito
s_humanos_RCCS48.PDF. Acesso em: 03 jun. 2019. 
 
SANTOS, Marcel Ferreira; ÁVILA, Gustavo Noronha. Encarceramento em massa e 
estado de exceção: o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 347. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 136, p. 267-291, 
2017. 
 
SANTOS, Raquel Costa de Souza. Maternidade no cárcere: reflexões sobre o 
sistema penitenciário feminino. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2011.  
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais 
na Constituição Federal de 1988. 7 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 
 
_________. Igualdade como direito fundamental na Constituição Federal de 1988: 
aspectos gerais e algumas aproximações ao caso das pessoas com deficiência. In 
FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, George Salomão; LEITE, Glauber Salomão; 
LEITE, Glauco Salomão (coords.). Manual dos direitos da pessoa com 
deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 
 
SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos 
práticos. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 
 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000. 
 
SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo. 17 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. 
 
SIMAS, Luciana; VENTURA, Miriam; BAPTISTA, Michelly Ribeiro e LAROUZE, 
Bernard. A jurisprudência brasileira acerca da maternidade na prisão. Rev. direito 
GV [online]. 2015, vol.11, n.2. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180824322015000200547&l
ng=en&nrm=iso. Acesso em 10 fev. 2019. 
 
SIQUEIRA, D.; ANDRECIOLI, S. A vulnerabilidade das mulheres encarceradas e a 
justiça social: o importante papel da educação na efetividade no processo de 
ressocialização. Revista Direito em Debate, v. 28, n. 51, p. 61-77, 7 ago. 2019. 
 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à 
alimentação. Bijuri: Boreal, 2013. 
 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira e MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Igualdade, Minorias e 
Legitimidade. In: SANTOS, Murilo Angeli Dias dos (org.). Estudos contemporâneos 
de hermenêutica. Birigui: Editora Boreal, 2012. 
 



142 
 

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CASTRO, Lorena Roberta Barbosa. Minorias e grupos 
vulneráveis: a questão terminológica como fator preponderante para uma real 
inclusão social. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas – Unifafibe. V. 5, N. 
1, 2017. 
 
SJÖBLOM, G. Problemi e soluzioni in politica. In: Rivista Italiania di Scienza 
Politica, v. 14, n. 1, 1984. 
 
SOARES, Bárbara Musumeci; ILGENFRITZ, Iara. Prisioneiras: vida e violência 
atrás das grades. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 
 
STANCIOLI, Brunello Souza. Renúncia ao exercício de direitos da 
personalidade: ou de como alguém se torna o que quiser. Belo Horizonte: Del Rey, 
2010.  
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Habeas Corpus nº 134.641/SP, Relator: Ministro 
Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma. Disponível 
em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5183497. Acesso em: 
10 jun. 2019. 
 
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005.  
 
TOUPIN, Louise. Les courants de pensée feministe. 1998. p. 11. Disponível em: 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/toupin_louise/courants_pensee_feministe/c
ourants_pensee_feministe.pdf. Acesso: 20 fev. 2019. 
 
VIEIRA, Cláudia Maria Carvalho do Amaral; VERONESE, Josiane Rose Petry. 
Crianças encarceradas: a proteção integral da criança na execução penal feminina 
da pena privativa de liberdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.  
 
WOOLF, Virginia. Professions for Women. In: BARRETTT, Michèle. Virginia 
Woolf:Women and Writing. Virago: London, 1931.  
 
_________. Um teto todo seu. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
ZAFFARONI, E. Raúl. A mulher e o poder putivo. In: CLADEM. Mulheres: vigiadas 
e castigadas. São Paulo, 1995.  
 
__________. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema 
penal. Tradução: Vania Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de 
Janeiro: Revan, 1991.  
 


