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RESUMO 

O presente artigo compõe parte da pesquisa bibliográfica de 
um estudo maior cujo objetivo primordial é analisar a 
concepção de direitos humanos no sistema penitenciário, 
especificamente o feminino. Configurando-se como um recorte 
exclusivamente bibliográfico e documental da pesquisa, 
buscamos, através da análise materialista-dialética, explicitar a 
práxis cotidiana vivenciada por pessoas encarceradas no 
Brasil, enfatizando-se o encarceramento feminino e a violação 
dos direitos humanos. Mediante a retomada histórica, 
procuramos apontar as políticas, legislações e programas 
desenvolvidos e efetivados para garantir condições mínimas de 
sobrevivência no cárcere. Intentamos também salientar as 
transformações ocorridas na instituição penal em consonância 
com o desenvolvimento nacional. 

Palavras-Chave: sistema penitenciário – políticas públicas – 
direitos humanos – encarceramento feminino 

 

ABSTRACT 

This article makes up part of the bibliografy research of a larger 
study whose primary objective is to analyze the conception of 
human rights in the prison system, specifically the female. 
Configured as an exclusively bibliographic and documentary 
excerpt of the study, seek, through the materialist-dialectical 
analysis, explain the daily pracxis experienced by incarcerated 
persons in Brazil, emphasizing the female incarceration and the 
violation of human rights. By historical resumption, try to point 
out the policies, laws and programs developed and effected to 
ensure minimum conditions for survival in prison. Intentamos 
also observe the changes occurring in the penal institution in 
line with national development. 

Keywords: prison system - public policy - human rights - 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Penitenciário apresentado, atualmente, pelo Brasil está cercado de 

incongruências, falhas e faltas: ausência de vagas, insuficiência de profissionais 

capacitados, carência e ineficiência de políticas públicas que atendam aos encarcerados 

(sobretudo as encarceradas), escassez de penas alternativas à privação de liberdade, 

dentre outras tantas falhas. Segundo dados da King’s College, de Londres1, o Brasil ocupa, 

no ranking mundial de população carcerária, o 4º lugar (com população equivalente a 

715.655 reclusos) não ultrapassando apenas: Estados Unidos da América e China. Tal dado 

explica o maior problema enfrentado, atualmente, pelo sistema brasileiro: a superlotação. 

Dela advêm tantas outras dificuldades como: problemas de saúde, rebeliões, trabalho e 

educação insuficientes, etc. Dificuldades estas que influenciam, diretamente na situação 

degradante a que estão sujeitos os encarcerdos, ocasionando um nível elevado de violação 

dos direitos humanos e de ausência da ação do Estado na garantia da condição de 

cidadania aos apenados. 

Quando analisamos a situação do cárcere sob a ótica do gênero, identificamos a 

proliferação de condições ainda mais precárias de aprisionamento, bem como uma retração 

maior de políticas públicas que atendam as especificidades deste segmento populacional, 

uma vez que, segundos dados do Infopen2, as mulheres possuem pouca representatividade 

dentro da população carcerária brasileira, o que lhes afasta ainda mais da condição de 

cidadãs, violando-lhes, exacerbadamente, os direitos humanos. 

Observaremos, adiante, que a atual organização da instituição cárcere traz traços 

históricos de sua constituição, o que requer uma reforma política e penal para que as leis e 

estabelecimentos se adequem à realidade vivenciada pelos encarcerados, bem como os 

crimes por eles cometidos. É necessário, também, uma evolução e correspondência da 

política carcerária às demandas apresentadas pelo sexo feminino, de modo a não privar as 

mulheres de cumprirem sua pena dignamente. 

 

 

 

                                                 
1
 Conteúdo disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1465527-brasil-passa-a-russia-

e-tem-a-terceira-maior-populacao-carceraria-do-mundo.shtml. 
2
 O InfoPen – Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – constitui-se em um software do 

Ministério da Justiça para coleta e reunião de dados referentes ao sistema penitenciário federal e 
estadual. Os dados mais recentes (dezembro de 2012) apontam um montante de 35.039 mulheres 
aprisionadas em todo país - nas diversas modalidades de estabelecimentos penais -, o que representa um 
total de apenas 6,3% da população carcerária total. 
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2- DESENVOLVIMENTO 

 

Esta pesquisa bibliográfica3 teve o intuito maior de nos oferecer respaldos para a 

compreenção da atual conjuntura do cárcere, bem como, obter conhecimento das 

lesgilações que regem a política penal no Brasil. Desta forma, por meio da consulta e 

análise das principais obras que tratam da temática, buscamos salientar o caráter 

meramente punitivo atribuído à pena de prisão, o que lhe distancia dos objetivos para os 

quais foi criada: a ressocialização, a reeducação e a reintegração (BRAUSTEIN,2007). 

Observaremos que, por muito tempo, a responsabilidade pela aplicação de tal punição ficou 

a cargo das entidades religiosas, atribuindo, assim, um caráter de “salvação” à alma do 

condenado. Com o avanço democrático e legislativo do país a qustão do encarceramento 

passou a ser regida por uma jusrisprudência espefífica, mas ineficiente por não 

corresponder à realidade vivenciada nos estabelecimentos penais. 

 

2.1- Cárcere brasileiro: uma trajetória de violação de direitos 

  

Apresentaremos, a seguir, um quadro cronológico dos modelos de encarceramento 

utilizados na história do cárcere brasileiro para que possamos ter uma visão geral da 

evolução dos estabelecimentos penais e a influência temporal, política, econômica e cultural 

na disposição de tais estabelecimentos. Em segudida, faremos uma breve contextualização 

do sistema penitenciário nos diversos estágios societários ocorridos no Brasil, enfatizando o 

lugar ocupado pelas mulheres e o desrespeito aos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Pesquisa bibliográfica que compõe um estudo maior de Doutorado em Serviço Social (no Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social – UNESP/Campus de Franca), cujo objetivo principal é analisar a concepção 
de direitos humanos em relação ao encarceramento feminino. 
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Período Características 

Período Colonial, até, aproximadamente, o ano 

de 1840 

Casas de Câmara e Cadeia, Santas Casas de 

Misericórdia, Conventos. 

A partir do ano de 1850 até 1910, 

aproximadamente. 

Casas de Correção e Colônia Correcional 

Manicômios (hospícios) aos “alienados e 

marginais”; 

Instituto Disciplinar (para menores 

“delinqüentes”) ; 

A partir do ano de 1910 Penitenciárias 

Tabela 1 - Quadro cronológico de encarceramento no Brasil 
Fonte: BRAUNSTEIN, 2007, p. 46  

 

 Brasil Colônia: 

A aplicação de penas como forma de punição acompanha, no Brasil, a própria 

história do país desde seu descobrimento. Na época da descoberta, o Brasil ficou sujeito ao 

aparato jurídico e ao sistema prisional, advindos da Coroa Portuguesa que o colonizou. Por 

ocupar o papel de colônia, o território brasileiro subalternizou-se às exigências da coroa que, 

no Livro V das Ordenações Filipinas do Reino, decretou que o Brasil seria tido como o 

“presídio para os degredados” (BUGLIONE, 2000). Este mesmo documento estipulou os 

regimes patriarcal, escravocrata, estamental e absolutista no Brasil Colônia. As Ordenações 

Filipinas, por mais de duzentos anos, representaram a lei e foram a legislação responsável 

pela punição na Colônia, decidindo como e para quem ela seria. 

 

O degredo se manteve durante todo esse período como forma de livrar Portugal de 
sua população indesejável, constituída de degredados, pessoas expulsas do país e 
que eram deixadas nos novos territórios conquistados. Entre esta população havia 
também mulheres, consideradas culpadas por serem amantes de clérigos, por 
serem alcoviteiras, por fingirem gravidez ou por assumir parto alheio. (OLIVEIRA, 
2008, p. 25). 

 

O controle e a punibilidade deste período estavam ligados à moral religiosa da Igreja 

Católica de forma muito profunda, uma vez que a atribuição do poder foi dada tanto à igreja 

quanto à coroa – regime de padroado. Desta forma, os leigos eram punidos sempre que 

executavam atos contrários à doutrina religiosa católica. A evangelização/ catequização dos 

índios também foi umas das formas de expansão da influência e autoridade da Igreja sob o 

povo colonizado. 
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    Brasil Império: 

Após conseguir a emancipação política, as estruturas socioeconômica e política do 

Brasil exigiram que o mesmo deixasse de ser dependente de Portugal no que diz respeito à 

legislação civil e criminal. Desta forma, em 1824 foi outorgada a primeira Constituição 

Brasileira que introjetava os princípios da filosofia liberal e do pensamento iluminista. 

(BRAUSTEIN, 2007, p. 39). 

Como legislação complementar da Constituição de 1824, passou a vigorar a partir de 

dezembro de 1830 o Código Criminal Imperial que aboliu as penas cruéis como o açoite, a 

marco com ferro quente e as torturas. Apesar de esse código buscar a amenização das 

penas, ele ainda previa a pena capital (pena de morte) a alguns crimes. Foi o primeiro 

Código Penal autônomo da América Latina. “Além de estipular critérios de segurança e 

higiene dentro das cadeias; além de criar alas diferentes para a separação dos réus por 

natureza de cada crime, a Constituição de 1824 também aboliu [...] outras tantas formas de 

punições cruéis antigas.” (MEDEIROS, 2006, p. 37-38). 

Em relação à pena privativa de liberdade, o Código Criminal de 1830 a apresentou 

como uma novidade, uma vez que o trabalho era utilizado neste tipo de punição como forma 

de contribuir para a recuperação do condenado. Após o Código Imperial, foi instaurado o 

Código Processual de 1832, ambos embasados em idéias liberais.  

O aumento das condenações com a pena privativa de liberdade exigiu um 

alargamento no número de vagas oferecidas para abrigar os infratores. Desta forma, em 

1850 surgiram as Casas de Correção de São Paulo e do Rio de Janeiro. A construção de 

tais estabelecimentos penais, assim como a autonomia da Assembléia Legislativa perante 

as demais, foram direitos previstos pelo Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 que buscava 

modernizar a forma de punição no país. Todavia a prática mostrou-se diferente da teoria e 

as formas de punibilidade e tratamento repressivo com os condenados continuaram, 

principalmente quando estes eram escravos ou pessoas de classes menos favorecidas. 

 

 Brasil República: 

Apesar de todas as tentativas de promover o desenvolvimento e a modernização das 

práticas punitivas brasileiras, foi somente após a Proclamação da República em 1889 que o 

Brasil adentrou à era da modernidade punitiva. Abolindo as penas cruéis e os suplícios na 

quase totalidade das condenações, o Código Republicano de 1890 tentou mostrar sua face 

“humanista” (MEDEIROS, 2006) no que diz respeito às punições, uma vez que incorporou 

os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, preconizados na Revolução 
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Francesa de 1789. “A anterior multiplicidade das penas fora agora substituída, quase que 

em sua totalidade, pelas penas restritivas de liberdade, que teriam período pré-estipulado e 

não poderiam exceder a 30 anos – característica que perdura na atualidade”.  (MEDEIROS, 

2006, p. 45) 

Em relação ao encarceramento feminino, a situação não se diferia muito da 

vivenciada hoje em dia: raríssimas eram as informações divulgadas na mídia ou as menções 

a elas nos textos legislativos, tornando-se ainda mais difícil o estudo sobre o papel que esta 

categoria desempenhou na história de nossa sociedade. 

 

[...] apenas no século XIX, mais especificamente em 1870, aparece em um Relatório 
do Conselho Penitenciário do Distrito Federal uma das primeiras indicações sobre 
mulheres presas. Nesse relatório, constava que 187 mulheres escravas passaram 

pelo calabouço – prisão de escravos que funcionava junto com a Casa de Correção 
da Corte –, entre os anos de 1869 e 1870, tendo uma delas permanecido presa 
durante 25 anos (desde 1846). (OLIVEIRA, 2008, p.26). 

 

O Código Penal de 1890 estabeleceu no Brasil quatro tipos de encarceramento: a 

prisão celular que punia qualquer tipo de crime; a reclusão para crimes políticos (realizada 

em estabelecimentos militares); as casas de trabalho, cuja finalidade era reabilitar os 

reincidentes; e a prisão disciplinar reservada aos jovens menores de 21 anos. É nesta época 

que se inicia o regime de progressão de pena no Brasil. 

Nesta época já havia a separação entre mulheres e homens encarcerados, todavia a 

preocupação se dava com o fato de as mulheres permanecerem encarceradas juntas, 

independente se haviam cometido “crimes leves” (aborto, infanticídio) ou “crimes pesados” 

(vadiagem, prostituição). 

 

[...] uma concepção moral, que protegia as presas comuns, condenadas por 
infanticídio, aborto, furto, etc., diferenciando-as daquelas detidas pela polícia e 
enquadradas nas contravenções de vadiagem ou embriaguez, ou seja, prostitutas, 
detidas sob o qualificativo de vadias ou desocupadas. (OLIVEIRA, 2008, p. 26). 

 

A Constituição de 1934 previa a abolição da pena de morte (no Brasil este tipo de 

pena é permitido apenas em caso de guerra declarada, conforme artigo 5º da atual 

Constituição Federal – 1988 -  em seu inciso XLVIII). O governo instaurado pelo golpe de 

estado de Getúlio Vargas foi norteado pela Constituição de 1937, totalmente embasada em 

princípios centralistas e autoritários.  

Na esfera penal, percebemos uma preocupação em tentar “reformar” o Código 

Penal de 1890 que, segundo os juristas da época (como por exemplo, Lemos de Brito, 
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ideólogo da prisão feminina no Brasil), apresentava defeitos técnicos o que dificultava sua 

aplicação e reconhecimento perante a sociedade. Desta forma, em 1940 o Poder Judiciário 

apresentou o projeto definitivo do novo Código Penal que entrou em vigor em 01º de janeiro 

de 1942. Tal código foi elaborado em um período ditatorial o que lhe exigiu “[...] bases de um 

direito punitivo democrático e liberal” (BATISTELA, 2008, p. 11), uma vez que o governo 

propôs um sistema dualista no qual “humanizava” as penas e propunha medidas alternativas 

de um lado e,do outro mantinha a punição e o autoritarismo. Muitos juristas afirmam que 

este Código Penal é, em sua essência, eclético, uma vez que concilia em seu texto o 

pensamento neoclássico e o positivismo. 

Em relação à aplicação de penas, este código em seu Título V – das Penas – Artigo 

28 assegura que: 

 

Art. 28. As penas principais são: 

I – reclusão; 

II – detenção; 

III – multa. 

  

As penas de reclusão e detenção devem ser cumpridas em penitenciárias ou, na 

falta destes, em prisões comuns. A diferenciação estipulada entre estes dois tipos de 

penalidade está em estabelecer o isolamento diurno em casos de reclusão (isto quando o 

estabelecimento penal dispõe de condições físicas) e a inexistência deste em casos de 

detenção; a pena de reclusão não admite sua suspensão condicional (exceto em casos em 

que o condenado é menor de vinte e um anos ou maior de setenta). A lei estipula, ainda, 

que os condenados à reclusão e à detenção devem ser encarcerados separadamente.   

O que presenciamos na realidade é que nenhum estabelecimento penal disponibiliza 

espaço físico suficiente para efetivar o isolamento do condenado previsto nesta lei. Ao 

contrário disto, a precária estrutura destes estabelecimentos sujeita os condenados a 

conviverem, literalmente, uns em cima dos outros (devido à superlotação), não importando o 

delito cometido, pois criminosos com certo grau de periculosidade convivem lado a lado com 

infratores principiantes.  

Todavia, apesar dos erros e acertos, este é, atualmente, o Código que rege a 

sociedade brasileira no que diz respeito à área penal. Esta legislação sofreu algumas 

reformulações, umas muito significativas e outras que não provocaram modificações 

expressivas.  Houve, em 1969, a elaboração de outro projeto para a construção de um novo 

Código Penal pelo penalista Nélson Hungria sob pedido do presidente da república da 

época Jânio Quadros. No entanto, tal Código não é, até hoje, utilizado como legislação 

penal. 
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É neste mesmo período (1942) que nasceu a primeira Penitenciária Feminina do 

antigo Distrito Federal cuja finalidade não era apenas separar os homens encarcerados das 

mulheres e oferecer condições mínimas de dignidade para estas, mas afastá-las dos 

homens, pois representavam o pecado e a prevaricação, podendo atrapalhar na reabilitação 

deles. Desta forma, a prisão feminina, gerida por religiosas católicas de uma entidade 

denominada Irmãs do Bom Pastor, tinha o intuito de eliminar a face pecadora da mulher 

infratora transformando-a em uma mulher cristã. 

 

[...] surgiu a preocupação em definir normas pedagógicas que transformassem as 
‘meretrizes, vagabundas e perniciosas’ em mulheres dóceis, obedientes às regras 
da prisão, educadas, convertidas em caridosas beatas, voltadas às prendas 
domésticas, aos cuidados com os filhos, à sexualidade educada para a procriação e 
a satisfação do marido [...] Entretanto, este projeto de ‘purificação’ não atendeu às 
expectativas do Estado e, em 1955, a Penitenciária de Mulheres volta a ser 
diretamente administrada pela direção da Penitenciária Central, sob a alegação de 
que as Irmãs do Bom Pastor não conseguiram controlar a indisciplina violenta e não 
dispunham de conhecimentos das questões penitenciárias e administrativas 
necessárias[...]. (OLIVEIRA, 2008, p. 27). 

 

 Esta penitenciária transformou-se no Instituto Penal Talavera Bruce (hoje conhecida 

como Penitenciária Talavera Bruce) e configura-se como o único estabelecimento penal de 

segurança máxima destinada às mulheres no Rio de Janeiro. 

 O Estado Autoritário Militar, regente de 1964 a 1985, ficou marcado pela total 

violação dos direitos civis, políticos e sociais, outrora conquistados pela população 

brasileira, e pela violência institucional. Os militares outorgaram o Código Penal de 1969 que 

potencializava as punições para os crimes políticos, uma vez que estes passaram a ter 

destaque na esfera legislativa. Este período é caracterizado pelo que muitos autores 

denominam de “cultura do aprisionamento” na qual a prisão é sinônima de justiça e as 

penas alternativas são praticamente inexistentes. A mudança nesta ideologia de 

pensamento quanto à pena de prisão só ocorre no fim da Ditadura Militar quando é 

aprovado o Projeto de Lei 2/77 que decretava às autoridades a aplicação da pena privativa 

de liberdade apenas em casos de crimes graves. 

 Em 1988 iniciou-se uma nova fase da democracia na sociedade brasileira, pois foi 

aprovada a “Constituição Cidadã” que previu um alargamento dos direitos sociais. Em 

relação às mulheres encarceradas, esta Constituição assegura em seu artigo 5º condições 

como: 

 

XLVIII – A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com 
a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 
L – Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 
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 O reconhecimento destas necessidades específicas das mulheres encarceradas pelo 

instrumento legal máximo do país mostra-se como um grande avanço, no entanto a 

aplicabilidade de tudo o que está preconizado na lei nem sempre ou, na quase totalidade 

dos casos, não existe, fazendo com que poucos sejam os recursos disponíveis para se 

reivindicar os direitos das apenadas. 

 

 Realidade Contemporânea: 

A atualidade penal é regida pela Lei 7.210 de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 

Penal (LEP) - que visa a regulamentação do cumprimento da pena privativa de liberdade 

assim, como os requisitos básicos necessários pra os estabelecimentos penais. Todavia, a 

conjuntura que envolve o sistema penitenciário brasileiro torna tal legislação ineficiente, uma 

vez que as condições oferecidas para o encarceramento, tanto de homens quanto de 

mulheres, não se aproximam, em nada, do que foi estipulado legalmente.  

Segundo a LEP: 

 

Artigo 88: O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, 
aparelho sanitário e lavatório. 

 

  As irregularidades nos estabelecimentos penais brasileiros são facilmente 

detectadas, uma vez que estes desobedecem em tudo tal artigo da Lei de Execução Penal. 

A conjuntura penitenciária brasileira apresenta o contrário do que está explicito na lei, pois 

muitos dos reclusos estão alojados em estabelecimentos distantes dos seus locais de 

origem e com um agravante ainda maior: a grande maioria dos condenados cumpre parte ou 

até mesmo a pena inteira em cadeias públicas cuja estrutura não é adaptada para receber 

presos condenados e sim presos provisórios. 

 

[...] o estado não cumpre a função pedagógica da pena, abandonando e 
amontoando presos em cadeias públicas, onde a corrupção e o desrespeito humano 
são incontestáveis e que se comparam, em escala menor, com as penitenciárias. 
(OTTOBONI, 2001, p. 85). 

 

 
A construção de estabelecimentos penais destinados exclusivamente às mulheres 

não é a regra, e sim a exceção na realidade brasileira. A elas são destinados os 

estabelecimentos que, por algum motivo, foram desativados após a saída dos homens (uma 

vez que estes são transferidos para estabelecimentos recém-construídos) e passam a 

abrigá-las sem nenhum tipo de adaptação da estrutura física do prédio para as 

necessidades específicas do sexo feminino (como, por exemplo, aparelhos sanitários, 

contratação de médicos específicos como ginecologistas, etc.). 
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Embora a LEP proteja e garanta os direitos dos encarcerados, mostra-se bastante 

falha quando se refere às mulheres encarceradas, pois poucos são os artigos que se 

referem a elas e, quando isso ocorre, a presa é citada, quase que exclusivamente, em sua 

condição de gestante, como que se as demais fases de mulher não merecessem atenção 

especial do corpo legislativo, como se ela só fosse percebida pela sociedade quando ocupa 

o seu papel reprodutor.   

 

Art. 19 - Parágrafo Único: A mulher condenada terá ensino profissional adequado à 
sua condição. 
Art. 77 - § 2 º No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de 
pessoal do sexo feminino salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. 
Art. 82 - § 1º A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão 
recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. 
Art. 83 - § 2º Os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de 
berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-
los, no mínimo, até 06 (seis) meses de idade.  
                 § 3º Os estabelecimentos de que trata o §2º deste artigo deverão possuir, 
exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências 
internas. 
Art. 89 - [...] a penitenciária de mulheres poderá ser dotada de seção para gestante 
e parturiente e de creche com a finalidade de assistir ao menor desamparo cuja 
responsável esteja presa. 
Art. 114 – Parágrafo Único: Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas 
referidas no Artigo 117 desta lei. 
Art. 117 -  Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em 
residência particular quando se tratar de:  
                  III- condenada com filho menor ou deficiente físico; 
                  IV- condenada gestante 
                                                                                (BRASIL, 1984, online). 

 

O Código Penal atual (vigente desde 1940, como já foi dito anteriormente) classifica 

as pessoas que se envolvem em algum tipo de crime como sendo ativas (quem comete o 

crime) ou passivas (quem sofre o crime ou suas conseqüências). A mulher vista como 

sujeito passivo em um crime é algo recorrente no meio penal, uma vez que é encarada 

como um ser frágil, dócil e as notícias divulgadas pela mídia no que diz respeito à violência 

doméstica e abuso sexual contra mulheres são cada vez mais recorrentes. No entanto, 

quando a situação é o contrário, ou seja, quando a mulher ocupa o lugar do sujeito ativo, a 

rejeição da sociedade em relação a ela é muito grande e as argumentações que explicam 

este fato passam a ser cada vez mais escassas. As situações de violação de direitos são 

muito mais recorrentes em estabelecimentos penais femininas sendo as mulheres atingidas 

em seus direitos sociais, econômicos, políticos e sexuais, rebatendo, diretamente, na 

relação estabelecida com filhos e demais familiares. 

Desta forma, o estudo sobre o mundo prisional, tal como sua interferência e 

conseqüência na vida dos reclusos, especialmente das reclusas, mostra-se como algo 

extremamente necessário, não somente como forma de denúncia da precariedade, mas 

também como intervenção profissional, para que, na medida do possível, sejam garantidas 
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situações dignas de sobrevivência para estas mulheres que já sofrem muito pela condição 

de exiladas de suas próprias vidas através das grades que as separam do mundo externo. 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estas breves considerações acerca do Sistema Penitenciário Brasileiro nos permitem 

afirmar que muitas das falhas contidas na contemporaneidade são resultantes ou resquícios 

da indevida aplicação da norma penal em tempos remotos. A apropriação, no Brasil, de 

modelos penitenciários importados de países desenvolvidos (cujas condições físicas, 

financeiras e estruturais eram suficientes para aplicá-los) fez com que a realidade brasileira 

não dispusesse de recursos para implementá-los, resultando no que podemos ouvir 

diariamente nos noticiários: a total falência do sistema penitenciário brasileiro. 

Podemos detectar muitas faces desta falência em qualquer estabelecimento 

penitenciário existente no Brasil. A rejeição a que estão submetidos os reclusos e reclusas 

desencadeia outras problemáticas que os afetam diretamente: falta de política públicas 

destinadas exclusivamente a esta parcela; morosidade no sistema judiciário; quase 

inexistência de penas alternativas à prisão (uma vez que, em nosso país, o que se consagra 

é a política do aprisionamento, na qual a maioria dos delitos cometidos são punidos com a 

pena de prisão o que gera a maior problemática das cadeias e penitenciarias: a 

superlotação); a falta de políticas de acolhimento e incentivo aos egressos (o que gera a 

reincidência); ausência de condições dignas de sobrevivência; falta de convivência familiar e 

social (resultadas da ausência de visitas familiares e ações/obras sociais desenvolvidas pela 

sociedade civil); dentre muitas outras que já foram ressaltadas anteriormente. 

A imagem que a sociedade tem desse segmento populacional é totalmente 

carregada de estigma, preconceitos e juízos de valores, como se fossem “coisas” que 

merecessem o pior tratamento, as mais insalubres e desumanas condições de 

sobrevivência como forma de complementar a sentença decretada pelo juiz no ato do 

julgamento. O que percebemos é que para os encarcerados, a sentença, a condenação 

recebida não finda no tribunal, ela os acompanha durante o resto de suas vidas fazendo 

parecer que o tempo de pena cumprido não lhes representou o fim da divida jurídica. 

Assim, a estadia em um meio prisional afeta várias esferas da vida humana, sejam 

elas a social (com o preconceito da sociedade em relação aos detentos e ex-detentos); a 

física (corporal); a econômica (falta de recursos); a cultural (devidos aos novos padrões 

instaurados nos costumes já existentes na personalidade de cada recluso); a psicológica 
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(perda de identidade, abandono e exclusão); política (os encarcerados praticamente perdem 

sua cidadania, seus papéis de cidadãos), fazendo com que os presos sintam cada vez mais 

diminuídos perante os demais. Tal sensação de diminuição acentua-se quando eles 

percebem que nem mesmo os direitos previstos em lei lhes são garantidos, e que a ideia de 

Direitos Humanos não passa de uma abstração, uma utopia, obrigando-os, assim, a viver 

em situações de extrema humilhação dentro do cárcere. 
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