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RESUMO: O presente estudo aborda o encarceramento feminino e as questões 
que assolam as particularidades de gênero. A relevância do tema está 
intrinsecamente ligada ao cumprimento da pena privativa de liberdade frente às 
precárias condições oferecidas pelos estabelecimentos prisionais às mulheres 
que dão à luz no presídio ou são mães de crianças e adolescentes fora do 
cárcere, bem como à ausência de políticas públicas por parte do Estado 
Democrático de Direito em prol desse grupo de vulneráveis. Além da diferença 
meramente biológica, a discriminação relacionada ao restrito papel social da 
mulher e a escassez de oportunidades educacionais e financeiras é ratificada, 
ordinariamente, uma vez que, inserida culturalmente reflete padrões “sexistas” e 
de subordinação. A par dessa realidade, a seletividade do sistema penal deturpa 
os direitos humanos preconizados em Tratados Internacionais, tais como: 
“Regras de Mandela” e na legislação pátria que recomendam a manutenção de 
um sistema penal favorável à ressocialização do (a) preso (a) e, ainda, versam 
sobre o princípio da prioridade absoluta à infância, causando uma repercussão 
negativa na execução da pena. Isto, posto, é preciso, mormente, sopesar que, o 
progressivo encarceramento feminino somado a um sistema penal 
desumanizado, onde a mulher é submetida, por muitas vezes, a valer-se do 
contingente masculino para garantir a sua sobrevivência dentro do aparelho 
prisional torna-se, ainda, mais ímprobo quando se é mãe, haja vista seu papel 
central, pois ultrapassa sua pessoa e projeta-se em seus dependentes, 
defrontando o princípio da intranscendência da pena, refletindo de maneira 
gradual, na formação oscilante de personalidade desses e na sua interação em 
sociedade. Em consideração aos comentários já tecidos, para legitimar tamanha 
negligência, alguns mecanismos legais e institucionais têm sido utilizados, como 
o enrijecimento das sanções penais para administrar de maneira mais drástica o 
caos social, desprezando as penas alternativas, restringindo as garantias 
processuais penais e depreciando o investimento em políticas públicas de base, 
como educação, saúde e trabalho. Certamente, não há uma solução simples 
para um problema de alta complexidade, porém, punir essa “camada” invisível 
da população para demonstrar prestabilidade não soluciona, pois discrimina e 
mascara o preconceito velado pelas injustiças de um Estado irresponsável, frágil 
e mantenedor de relações conflituosas. Por derradeiro, vale dizer que, por mais 
adversa que se apresente a realidade dos presídios femininos, não podemos nos 
furtar da problemática em comento e, principalmente, de buscar políticas 
públicas e, outras, alternativas para que as crianças possam estar juntas às suas 
mães presas em ambientes capazes de proporcionar a construção de novos 
valores, a ressocialização e, concomitantemente, possibilitar um futuro díspar, 
atinentes à dignidade humana com o devido recorte de gênero. 
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