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RESUMO 

Este trabalho é resultante da dissertação de Mestrado em Educação “Ética do cuidado x 

ética da justiça: o olhar feminino de estudantes privadas de liberdade”. A pesquisa que 

deu origem a este estudo, de cunho qualitativo e exploratório, caracterizou-se como um 

estudo de caso e teve como participantes10 mulheres em situação de privação de 

liberdade no sistema penal do Paraná. Para a coleta de dados foram utilizados: o 

questionário semi estruturado, o roteiro temático para o grupo focal e a carta como 

estilo literário para a narrativa. Na análise dos dados usou-se a técnica de Análise de 

Conteúdo, na especificidade de Análise Clínica e Núcleos de Significação, de Aguiar e 

Ozella (2006). Neste artigo, apresentamos como a ética da justiça é desvelada a partir da 

análise Inter-núcleos. Os resultados da pesquisa evidenciam a necessidade de 

contemplar como direito humano as especificidades de gênero, no cuidado e na justiça, 

aplicados ao cárcere feminino. 

 
Palavras-chave: Justiça; Gênero; Desenvolvimento Humano. 

 

Ethics of justice under the look of women in freedom deprivation 

 

ABSTRACT 

This article is the result of the Dissertation in Education “Ethics of care x ethics of 

justice: the feminine look of students deprived of freedom”. A research that gave rise to 

a study, a qualitative and exploratory study, was characterized as a case study and had as 

participants 10 women in situations of deprivation of liberty in the penal system of 

Paraná. For data collection, we used: the semi-structured questionnaire, the thematic 
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roadmap for the focus group and a letter as literary style for a narrative. In the analysis 

of the data, a Content analysis technique was used, in the specificity of Clinical 

Analysis and Nuclei of Meaning, by Aguiar and Ozella (2006). This article, presented as 

an ethics of justice is unveiled from the analysis Inter-nucleons. The survey results 

highlight the need to address as a human right the gender specificities, in care and in 

justice, applied to the female prison. 

Keywords: Justice; Gender; Human Development. 

 

Introdução 

 

A concepção teórica da qual parte o conceito de ética da justiça baseia-se nas 

características do modelo de desenvolvimento moral apresentado por Kohlberg (1969) 

(HABERMAS, 1989), que não considera as mulheres. Na interpretação de Gilligan 

(1990), o sexo feminino desenvolve os valores de cuidado e responsabilidade, os quais 

são considerados por ela como morais em função das atribuições e os lugares destinados 

à mulher pela sociedade. Homem e mulher não vivem em igualdade de condições. 

Apesar dos avanços, a mulher continua arcando com um ‘pesado fardo’, handicap, 

como cita Beauvoir (1980).  

 

Mesmo quando os direitos lhes são arbitrariamente reconhecidos, uma forte 

pressão do hábito impede que a mulher encontre nos costumes expressão 

concreta de sua dignidade, respeito e reconhecimento efetivo (p.19). 

 

Foucault (1984) contribui para a construção de cada sujeito, em seu gênero, pois 

para ele, a fala e os costumes apresentam receitas e modelos prontos de como ser 

mulher e homem, elaborada por “uma cultura machista que não quer abrir mão de suas 

vantagens” (FALCADE-PEREIRA, 2013, p. 17), “corpos constituídos como sujeitos 

pelos efeitos do poder” (FOUCAULT, 1984, p. 183).  

A percepção e construção histórica da “mulher” tem a participação efetiva dos 

movimentos feministas que contribuíram sobremaneira para que esse lugar e essa 

construção fossem questionados e valorizados a partir de si próprios e não apenas com a 

imagem invertida e complementar do olhar e interpretação masculinos (SWAIM, 2005). 

Gilligan (1990) e Benhabib (1992), bem como outras pensadoras, argumentam 
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que as formas diferenciadas de criação e as experiências vividas pelas mulheres desde 

pequenas, estão voltadas aos detalhes e à sensibilidade, ao cuidado da casa e dos/as 

filhos/as, que desenvolvem e resultam em valores diferentes dos que são vivenciados e 

propiciados ao gênero masculino, pautados em valores gerais, destinados ao mundo. É a 

ética do cuidado (feminino) X a ética da justiça (masculino).  

Desta forma, a abordagem de Gilligan (1990), enfoca as potencialidades de 

gênero, pensando as mulheres por outra perspectiva, elas são reconhecidas como parte 

da sociedade em seu sentido pleno. A pesquisadora interpreta, a partir das experiências 

femininas, o modo de encarar a ética da justiça, de um jeito próprio, incluindo a ética do 

cuidado e da responsabilidade nesta perspectiva, percebendo outras dimensões não 

apresentadas no modelo proposto por Kohlberg (HABERMAS, 1989). 

Considerando a resistência e as dificuldades sociais em reconhecer o 

desenvolvimento humano e o lugar da figura feminina na sociedade, ocorre um 

movimento de busca e reconhecimento dos direitos humanos das mulheres dentro e fora 

do cárcere. Neste sentido, abordaremos a forma como é concebida e entendida a ética da 

justiça, como habilidade humana, bem como a mesma repercute no próprio 

desenvolvimento, pelas mulheres em privação de liberdade a partir de suas experiências 

e histórias de vida. 

Assim, a pesquisa da qual este texto se originou se baseia na metodologia de 

estudo de caso, numa perspectiva exploratória e descritiva. O estudo de caso, na 

concepção de Martinelli (1999), “propõe a exploração e o aprofundamento dos dados 

para a transcendência da realidade investigada” (p. 45), além de ser “adequado para 

investigar a vida de uma pessoa quanto à existência de uma entidade de ação coletiva, 

nos seus aspectos sociais e culturais” (p. 46). Nesse caso específico, buscamos 

compreender os motivos, as razões e os significados internos do comportamento das 

mulheres em relação ao cuidado de si e dos outros quanto à ética da justiça. 

A pesquisa exploratória e descritiva, a partir do estudo de caso, permite reunir, 

conforme afirmam De Bruyne e colaboradores (apud LESSARD-HÉBERT; 

GOYETTE; BOUTIN, 2010, p.170) “informações tão numerosas e tão pormenorizadas 

quanto possível com vista a abranger a totalidade da situação. É a razão pela qual se 

socorre de técnicas variadas de recolha de informação.” Segue o princípio metodológico 

da abordagem qualitativa, possibilitando às mulheres encarceradas, a oportunidade de 
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expressarem seu pensamento, interpretação e compreensão da ética da justiça na prisão 

e ao longo de sua vida. Segundo Minayo (2008, p. 57), o método qualitativo “tem seu 

papel, seu lugar e sua adequação” junto a “grupos e segmentos delimitados e 

focalizados” para o estudo “das relações, das representações, das crenças, das 

percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito 

de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (p. 57). 

 

Sobre o Método 

 

As participantes da pesquisa foram dez mulheres em situação de privação de 

liberdade, com idades entre 24 e 43 anos; estado civil: seis separadas, duas solteiras, 

uma viúva e uma casada; nove delas tem filhos/as: de 1 a 5 filhos/as por mulher, 

somente uma não é mãe; grau de escolaridade: três cursando Ensino Médio e sete, o 

Ensino Fundamental; com profissão informal ou sem registro; quanto ao crime 

enquadrado na condenação, sete estavam presas por tráfico e consumo de drogas, uma 

por homicídio, uma por roubo e outra por crime com crianças não especificado. 

Foram utilizados três métodos para a coleta de dados: questionário individual, 

narrativa/carta e grupo focal. A pesquisa teve a autorização do Comitê de Ética da 

UFPR pelo CAAE:09204612.0.0000.0102. 

O grupo focal utilizado como técnica de coleta de dados possibilitou a discussão 

de ideias e opiniões espontâneas a partir da participação de todas, voluntariamente. Para 

Lervolino (2001) “a essência do grupo focal consiste justamente na interação entre os 

participantes e o pesquisador, que objetiva colher dados a partir da discussão focada em 

tópicos específicos e diretivos” (p.16).   

O roteiro de assuntos trabalhados no âmbito do grupo focal seguiu a seguinte estrutura e 

direcionamento: 

1. Sobre o cuidar e os cuidadores; 

2.  Sentimentos e sensações sobre a privação de liberdade; 

3. Fatos/fatores que contribuíram para a privação de liberdade; 

4. Os motivos que as levaram a infringir a lei; 

5. O modelo de justiça do Brasil.  

6. Mudança de vida e oportunidades; 

7. A pena, a justiça e o crime cometido; 
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8. Condição de atual de vida; 

9. A cadeia, o sofrimento e a visão do mundo e da sociedade; 

10.  Discriminação entre homens e mulheres na sociedade e no presídio;  

11.  Tratamento no presídio e questões de gênero. 

O questionário, com quinze perguntas abertas,permitiu coletar informações sobre o 

perfil das participantes. Além disso, houve um segundo bloco com dez questões 

objetivas formuladas utilizando-se a escala Likert e que se referem à comprensão e 

identificação da autoestima e autoconceito das participantes. 

A narrativa, pelo uso da carta como forma de expressão livre, permitiu a expressão 

efetiva e facilitou a comunicação entre as participantes e a pesquisadora. A censura, se 

houve, foi determinada pela própria participante da pesquisa. 

 

A ÉTICA DA JUSTIÇA 

 

Embora a sociedade adote, como regra geral, o modelo hierárquico masculino, a 

história da humanidade mostrada por Gilligan, em resposta à teoria de Kohlberg (1969), 

descreve que a face feminina foi esquecida ou diminuída na teoria do desenvolvimento 

moral, muitas vezes, pela forma de agir da própria mulher que se pauta pelo domínio do 

homem sobre a mulher. 

Kohlberg (1969) criou a teoria da consciência moral3com o intuito de avaliar e 

estabelecer padrões e conceitos de um desenvolvimento da capacidade de julgamento 

moral do ser humano, a partir do paradigma masculino. Ele admite e reconhece a 

existência de um modelo invariável, moral guiada por princípios, estabelece um guia 

universal de desenvolvimento do juízo moral, assim estrutura estádios de 

desenvolvimento da capacidade de julgar moral “natureza do juízo moral” 

(HABERMAS,1989). Ele aborda três pontos de vista considerando as premissas 

filosóficas: cognitivismo, universalismo e formalismo. Kohlberg4 estabelece seis 

estádios do juízo moral que se podem compreender nas dimensões da reversibilidade, 

universalidade e reciprocidade como aproximação gradual das estruturas da avaliação 

imparcial e justa de conflitos de ação moralmente relevantes: 

                                                 
3 A teoria do desenvolvimento aqui exposta foi extraída do livro de Habermas “Consciência moral e 
agir comunicativo”.Tradução de Guido Almeida. Rio de Janeiro:Tempo Brasileiro, 1989. Mais 
detalhes e explicação da teoria consultar dissertação FALCADE-PEREIRA, I. F.,2013, p. 37. 
4 A teoria de Desenvolvimento Moral de Kohlberg é datada de 1969. 
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 Nível a- pré-convencional, Estádio 1: O Estádio do Castigo e da Obediência: O 

direito é a obediência literal às regras e à autoridade, evitar o castigo e não fazer 

mal físico. O que é direito é evitar infringir as regras, obedecer por obedecer e 

evitar causar danos físicos a pessoas e propriedades. As razões para fazer o que é 

direito são o desejo de evitar o castigo e o poder superior das autoridades; Estádio 

2 - O Estádio de Objetivo Instrumental Individual e da Troca: O que é direito é 

seguir as regras quando for de seu interesse imediato. O direito é agir para 

satisfazer as necessidades e interesses próprios e deixar que os outros façam o 

mesmo. O direito é também o que é equitativo, isto é, uma troca igual, uma 

transação, um acordo. A razão para fazer o que é direito é servir às necessidades e 

interesses próprios num mundo em que é preciso reconhecer que as outras pessoas 

também têm seus interesses. 

 Nível b- convencional, Estádio 3 - O Estádio das Expectativas Interpessoais 

Mútuas, dos Relacionamentos e da Conformidade: O direito é desempenhar o 

papel de uma pessoa boa (amável), é preocupar-se com as outras pessoas e seus 

sentimentos, manter-se leal e conservar a confiança dos parceiros e estar motivado 

a seguir regras e expectativas. O que é direito é corresponder ao que esperam as 

pessoas que nos são próximas ou àquilo que as pessoas geralmente esperam das 

pessoas em seu papel como filho, irmã, amigo, etc. “Ser bom” é importante e 

significa ter bons motivos, mostrar solicitude com os outros. Também significa 

preservar os relacionamentos mútuos, manter a confiança, a lealdade, o respeito e 

a gratidão; Estádio 4 - O Estádio da Preservação do Sistema Social e da 

Consciência: O direito é fazer o seu dever na sociedade, apoiar a ordem social e 

manter o bem-estar da sociedade ou do grupo. O que é direito é cumprir os 

deveres com os quais se concordou. As leis devem ser apoiadas, exceto em casos 

extremos em que entram em conflito com outros deveres e direitos sociais 

estabelecidos. O direito também consiste em contribuir para a sociedade, o grupo 

ou a instituição. 

 Nível c- pós-convencional ou baseado em princípios: As decisões morais são 

geradas a partir de direitos, valores ou princípios com que concordam (ou podem 

concordar) todos os indivíduos compondo ou criando uma sociedade destinada a 

ter práticas leais e benéficas. Estágio 5 - O Estádio dos Direitos Originários e do 

Contrato Social ou da Utilidade: O direito é sustentar os direitos, valores e 
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contratos legais básicos de uma sociedade, mesmo quando entram em conflito 

com as regras e leis concretas do grupo. O que é direito é estar cônscio do fato de 

que as pessoas adotam uma variedade de valores e opiniões, que a maioria dos 

valores e regras são relativos ao seu grupo; Estádio 6 - O Estádio de Princípios 

Éticos Universais: Esse estádio presume a orientação por princípios éticos 

universais, os quais toda a humanidade deve seguir. No que diz respeito ao que é 

direito é guiado por princípios éticos universais. As leis ou acordos sociais 

particulares são, em geral, válidos porque se apoiam em tais princípios 

(HABERMAS, 1989). 

 Kohlberg (1969) compreende a passagem de um para outro estágio como um 

aprendizado. O desenvolvimento moral significa que a pessoa em crescimento 

transforma e diferencia de tal maneira as estruturas cognitivas já disponíveis em cada 

caso que consegue resolver melhor do que anteriormente a mesma espécie de 

problemas, a saber, a solução consensual de conflitos de ação moral relevante. Sua 

interpretação, nesse processo de aprendizagem, está em concordância com Piaget, como 

um desempenho construtivo do aprendiz. As estruturas que subjazem à faculdade de 

julgar moral não devem ser explicadas primariamente por influências do meio ambiente 

ou por programas inatos e processos de maturação, mas como resultado de uma 

reorganização criativa de um inventário cognitivo preexistente. Os estágios do juízo 

moral formam uma sequência de estruturas discretas e invariáveis, irreversível e 

consecutiva. Formam uma hierarquia no sentido de que as estruturas cognitivas de um 

estágio superior superam as estruturas dos estádios inferiores, mas sempre conservam as 

estruturas de forma reorganizada e diferenciada. 

 

Resultados, análise e discussão dos dados 

 

Para Tratamento e análise dos dados foi utilizada a Técnica Núcleos de 

Significação (AGUIAR & OZELLA, 2006). Após as leituras flutuantes, a identificação 

dos pré-indicadores e consequentes indicadores, foram construídos quatro núcleos de 

significação: O Núcleo I: A discriminação de gênero: o cuidado como referência de vida 

e afeto. O sofrimento como alavanca para mudança (a pessoa); o Núcleo II: A justiça 

como forma de organização de vida: as drogas como ponto de fuga dos problemas e o 
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caminho do crime (O contexto); o Núcleo III: O trabalho e a escola como alternativas de 

ressocialização e reinserção social (o processo); Núcleo IV: O pagamento da pena como 

forma de reinserção e oportunidade de mudança (o tempo).  

Esse artigo descreve os resultados referentes ao Contexto, componente 

específico do Núcleo de Significação II, que aborda como as mulheres em privação de 

liberdade, participantes da pesquisa, descrevem, narram e expõem os motivos, as razões 

e os significados da justiça em suas vidas e no processo de penalização.  

 

Ética da Justiça: a percepção das mulheres 

 

Boff (1999) afirma a existência de sociedades que colocam à margem de seu 

desenvolvimento, um número significativo de sua população: os pobres e 

marginalizados da humanidade, mulheres, alguns grupos étnicos, homossexuais e outras 

chamadas minorias. As políticas públicas e os direitos sociais são destinados a 

determinados grupos, “organizam-se políticas pobres para os pobres; os investimentos 

sociais em seguridade alimentar, em saúde, em educação e em moradia são, em geral, 

insuficientes” (p. 19). Desta forma pratica-se a injustiça social. A justiça que deveria 

assegurar o direito e igualdade para todos/as funciona por interesses corporativos, jogos 

de poder, argumentos e oportunismos que favorecem a corrupção, não zelando pela ética 

e moral entre e para todos/as. A partir destas reflexões é possível afirmar, concordando 

com Silva, que 

 

Existe sim uma sociedade paralela com valores e regras alterados, diferentes 

da sociedade civilizada. Encontramos esta sociedade nas favelas, 

comunidades pobres, bolsões de pobreza. Estes mesmos valores são 

transportados para as cadeias, pois as pessoas presas tem origem nesses 

lugares. Caberia a SEAP socializar estes indivíduos, não ressocializar, pois 

nunca foi um ser social da sociedade civilizada. (sic) (SILVA, 2008, p. 90). 

 

As mulheres participantes da pesquisa vêm de contextos similares ao citado por 

Silva, a comunidade paralela, as regras e a consciência dos direitos, dos deveres e das 

responsabilidades de cada uma são as da sobrevivência, das possibilidades dentro da 

negação do direito por várias gerações subsequentes, muito diferente da ética e moral 

estabelecidas socialmente. “Acostumaram-se a uma cultura onde uma após a outra se 
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envolvem com a criminalidade, com drogas, com práticas delitivas e avessas, com 

prostituição, trabalho sem registro, ausência de estudos, ausência de projetos pessoais e 

familiares” (FALCADE-PEREIRA, 2013, p.104). 

A fala das mulheres expressa como essa camada da população é vítimizada pelas 

mazelas sociais, são vítimas do capitalismo selvagem que destitui dos direitos básicos 

um significativo número da população, que não reconhece a responsabilidade dos 

adultos no cuidado com sua prole. Vivemos num país que possui 

 

[...] uma economia livre de mercado que excluindo trabalho remunerado 

massas de população e que nutre ativamente o crime, engendrando desejos e 

expectativas de consumidor incansável ao lado de novos níveis de pobreza da 

criança, de disfunção da família e de desigualdade social (GARLAND, 1999, 

p. 77). 

 

No que se refere ao sistema penitenciário e, especificamente às mulheres, Julião 

(2009), se refere à dupla função: proteção da sociedade para que essa pessoa não 

maltrate e cometa novos crimes e o cumprimento da pena pelos erros que cometeu. 

As mulheres participantes da pesquisa apresentaram “sua concepção e percepção 

do modelo de justiça no Brasil como aquela que usa dois pesos e duas medidas, onde há 

uma forma de julgar para diferentes posições econômicas, pobres e ricos” (FALCADE-

PEREIRA, 2013, p.105). Ao justificarem os motivos do encarceramento, 70% estão 

presas por motivo de consumo e/ou tráficos de drogas, duas alegaram outros motivos 

sem associarem o crime ao uso de substâncias psicoativas. 

 

- Minha infância foi boa, eu só estou aqui por causa de meu ex-marido. (GF)5 

-Eu porque eu precisava tomar remédio psiquiátrico e estava sem o 

medicamento. Aí matei minha mãe.(C)6 

- E eu porque eu tava casada com um homem que não deu certo e minha mãe 

me mandou largar dele, mas eu não quis. Aí eu fiquei com ele e matei ele por 

ciúme, depois que eu me envolvi com drogas. Mas eu já tive problema 

também de internamento por drogas. Minha mãe pediu pro juiz de Londrina 

se não tinha uma clínica pra eu me internar. (C) 

 

A percepção apresentada pelas mulheres pesquisadas revela a concepção de justiça, 
                                                 

5 GF refere-se ao Grupo Focal como fonte da informação. 
6 C refere-se à Carta como fonte da informação. 
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ambígua e contraditória, hora há a ideia de justiça igual para todos/as, sem 

favorecimentos ou privilégios pela condição social ou econômica de cada cidadão. As 

suas histórias evidenciam a justiça equivocada, vulnerável e submissa ao poder vigente 

e vontade dos governantes. 
 

- O modelo de justiça do Brasil o símbolo é uma mulher com venda, ali diz 

tudo A justiça é cega, nós que somos os pequenos traficantes que vendia ali 

pra poder consumir, estamos presos e os grandes traficantes, que andam por 

aí de carreta, terno e gravata tão solto. Comprando jatinho, comprando navio 

e nós estamos aqui com o mínimo da mínima droga. (GF) 

- Eu acho injusto porque se pegou um ano, dois anos de medida, cumpriu 

aquilo deveria ser solto e não ficar tanto tempo aqui dentro. (GF) 

- Eu concordo com ela, peguei dois anos e estou quatro. (GF) 

- Falando em justiça ela é injusta, porque o juiz julgou e depois o psicólogo e 

o psiquiatra querem julgar a gente de novo. Elas querem aumentar nossa 

pena. (GF) 

- Eu acho que ela é injusta, eu já tinha passado seis anos de minha 

condenação, já tinha parado de usar droga, tava na minha casa e eles 

entraram, invadiram minha casa e me levaram presa na frente de meus filhos. 

Quando eu cheguei na delegacia é que eu soube que estava com mandado de 

prisão, não me deixaram falar, nem me defender. Me mandaram pra cá sem 

poder me despedir de meus filhos. Disseram que vou ficar aqui um ano pra 

tratamento psicológico, isso não vai melhorar em nada minha vida, pelo 

contrário foi muita injustiça que fizeram comigo, mexeu muito com meu 

psicológico. (C) 

- Dizem que no Brasil não existe prisão perpétua, mas existe sim. Algumas 

das meninas foram presas por um ano e está aí esperando a morte chegar. 

Tipo a Maura que fazia muitos anos que tava aí, morreu aqui dentro sem ver a 

liberdade chegar. (GF) 

- Eu quero dizer que pra mim a justiça é cega, surda, muda, caduca e tudo o 

mais que pode existir de ruim e a medida de segurança então acho que foi um 

louco que fez porque é inaceitável a demora, porque eu já tive minha 

liberdade já faz 29 dias e nada, estou esperando. Aqui a gente só sabe quando 

entra, não sabe quando vai sair. (GF) 

- Tem a guria que pegou um ano e tá presa há 28 anos. (GF) 

 

A sequência da violação dos direitos do outro, a desconsideração dele como ser 

humano e cidadão de direitos, discriminando-o, às vezes, por idade, gênero, etnia, 
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religião, orientação sexual ou nível socioeconômico, se expressa em relações de 

exclusão, subordinação e desigualdade, que são comumente antecedentes de atos 

violentos (LISBOA; KOLLER, 2001 apud KOLLER, 2011, p. 375). 

Os depoimentos expressam críticas contundentes ao funcionamento do sistema 

de justiça, em especial no que se referem ao cumprimento da pena pelos erros que 

cometeu (JULIÃO, 2009). A morosidade, a ambiguidade e a distorção na aplicação e 

execução da pena demonstram, para elas que, em lugar de justiça, o sistema penal dá 

espaço à injustiça. Atualmente o Sistema Penitenciário tem sido reconhecido em sua 

complexidade e necessidade de rever suas normas e funcionamentos de muitos anos de 

prática. As leis e normas deveriam assegurar o tratamento humanitário, como propõe a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (SANTA RITA, 2007). Este tempo e 

espaço de privação de liberdade tem sido um lugar que,devido ao modelo de gestão, 

limitações e falta de investimentos, reafirma as desigualdades, evidencia as injustiças e 

dificulta a (re)inserção social. 
 

-Eu concordo, mas não quero dizer que a gente não merece o castigo, claro 

que a gente merece porque a gente era viciada e traficante, então tem que 

pagar, mas todas nós já pagamos o tempo de medida, eu estou há seis anos 

presa, a medida era de dois. (GF) 

- Pois é a gente faz o exame e o Doutor nunca libera a gente, eu já fui 

reprovada três vezes. (GF) 

- Eu passei nos exames depois de quatro anos, já faz 29 dias, logo, logo o juiz 

me libera, graças a Deus. Quero retomar minha vida de um jeito bem 

diferente, sei que não vai ser fácil. (GF) 

 

O processo e o tempo de cumprimento da pena influenciam diretamente no 

desenvolvimento e perspectiva de vida das mulheres. Todas reconhecem que devem e 

que precisam ser punidas de alguma forma pelo crime cometido, porém, o não 

reconhecimento da adequação da pena em correspondência ao crime cometido, muitas 

vezes, considerados por elas como leves, bem como a demora dos processos, sugerem 

outro tipo de punição que não seja o afastamento da sociedade e a privação de liberdade.            

O contexto penitenciário influencia de forma significativa nas atitudes e 

comportamentos das mulheres encarceradas. 

A regulação adaptativa das relações pessoa-contexto – trocas entre a pessoa e 

seu ambiente ecológico que funcionam para beneficiar a ambos – de acordo com a 
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perspectiva do modelo bioecológico deve ser o centro do estudo do desenvolvimento 

humano e do esforço para melhorar o curso da vida humana nos níveis tanto individual 

quanto no seu mundo social. A plasticidade dessas relações e a habilidade para 

maximizar a possibilidade para regular adaptações no desenvolvimento definem a 

essência do ser humano dentro do sistema (BRONFENBRENNER, 2011, p. 29).  

A perspectiva bioecológica enfatiza a importância do ambiente na mudança dos 

comportamentos esperados. Assim, ouvir e levar em conta a percepção das mulheres 

encarceradas podem indicar soluções viáveis para a melhoria da prática penitenciária e a 

compreensão da ética da justiça pelas mulheres em privação de liberdade. 

Para a coleta de dados no contexto das representações/concepções que as mulheres 

encarceradas têm sobre a justiça, no questionário foi utilizado o dilema proposto por 

Gilligam (1990), conhecido como dilema de Heinz, com adaptações ao objetivo 

previsto, conforme descrito a seguir. 

Leia e depois dê sua opinião, tentando solucionar o dilema de Heinz:um homem 

chamado Heinz, extremamente pobre, tem sua esposa com quadro grave de câncer. Sua 

esposa não pode ficar sem tomar o medicamento, sua vida depende dele. Seu remédio 

acabou e Heinz não possui dinheiro para comprá-lo por ser caro demais. Ele dirige-se à 

farmácia e pede para comprar fiado, porém o farmacêutico se recusa a vender e a baixar 

o preço. Sabendo que este medicamento representa a vida ou a morte da esposa: O que 

você acha que Heinz deverá fazer? Heinz deve roubar o remédio? Por/que sim ou 

por/que não? 

Sobre ele, assim se posicionaram algumas participantes: 

 

- sim porque ele deverá cuidar da vida da esposa, ele queria ela viva e não 

morta. (Nenê) (Q) 

-Não ele poderia procurar ajuda com seus familiares, caso não conseguisse, 

procurar ajuda com políticos e igrejas. (Camille) (Q) 

- Ele pode emprestar dinheiro para comprar o remédio ou vender algo para 

comprá-lo. (Toco)(Q) 

- Não porque roubar não seria o certo, pois posso garantir se fosse pedir ajuda 

para os familiares e para o comércio seria a melhor opção, roubar jamais, 

pois o crime não compensa. (Ninfa) (Q) 

- Não, deveria ir a uma igreja e pedir ajuda aos pastores e explicar a situação, 

tendo bastante fé em Deus que irá conseguir o remédio ou o dinheiro. 

Camila) (Q) 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

22 

- Heinz não deveria roubar o remédio porque ele estaria cometendo um 

crime. Ele teria de trabalhar e juntar o dinheiro para comprar. (Iza) (Q) 

- Não ele deve tentar indagar e se preciso até chorar e assim falando a 

verdade vai conseguir o remédio. (Drika) (Q) 

 

 

Os depoimentos evidenciam a presença de concepção de moral, de certo e 

errado, de relações de ajuda, da fé e de justiça (não desrespeitar a lei). Provavelmente 

essa compreensão reforça a percepção da justiça como falha e discriminatória como 

vem sendo também argumentada por estudiosos dos Direitos Humanos. 

 

Nos últimos anos, grupos de defesa dos Direitos Humanos e órgãos oficiais 

expressaram preocupação crescente com a administração do sistema prisional 

e a falta generalizada de consideração para com os direitos dos presos. Várias 

comissões parlamentares de inquérito (CPI's) foram instauradas nos estados, 

em sua maioria descreveram situações praticamente idênticas ao que se 

verifica a qualquer momento em qualquer unidade penal do país: 

superlotação, ociosidade, violência e falta de atendimento as necessidades 

básicas dos presos (JULIÃO, 2009, p. 151 e 152). 

 

 

A este respeito, estudos e pesquisas vêm trazer outros questionamentos e 

direcionamentos para o sistema penal brasileiro. Entende-lo à luz da complexidade abre 

perspectivas interdisciplinares viáveis e sólidas, provocando outras representações 

também por parte da sociedade. O aumento do número de presos (as) no Brasil indica o 

fracasso das políticas sociais de educação, cultura, lazer, habitação, segurança pública, 

saúde e ação social, bem como de (re) socialização. 

Embora não seja foco da pesquisa discutir a questão das drogas e sua relação 

com a justiça, é importante destacarmos que a maioria (80%) das mulheres participantes 

da pesquisa está presa por terem a droga como coadjuvante dos crimes cometidos em 

diversas instâncias, ligados tanto ao consumo como ao tráfico, evitando que esse tema 

passe despercebido, dada a relevância e interferências na concepção de cuidado e justiça 

na pesquisa.  

Os dados mostram que as condutas delitivas estão diretamente ligadas ao uso 

e/ou tráfico de drogas. 
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“- Eu estou presa hoje porque fui usuária de drogas não por outra coisa”. (Q) 

 

Das estudantes em privação de liberdade que fazem parte da pesquisa, sete têm o 

seu crime ligado ao abuso de drogas e este decorrente de vínculos afetivos ou em 

decorrência das condições singulares de vida e/ou de afetos significativos com a família 

e demais pessoas da sociedade. 

 

- Casei com um homem que era usuário de drogas, eu não era, mas pra 

acompanhar ele eu comecei a usar também. (Q) 

- Eu usava muita droga e comecei a roubar e traficar. (Q) 

- Eu usava droga de verdade. (GF) 

- Então o que deu errado no momento foi a dependência química, o meu erro 

foi ter entrado na droga. Mudou a minha vida. (Q) 

 

Tendo por base as entrevistas com diversas mulheres que se encontram no 

sistema prisional por tráfico de drogas e o trabalho desenvolvido por diversas entidades 

civis que atuam junto a esta população carcerária, é de fácil entendimento que a maioria 

quase absoluta dessas mulheres está sendo usada pelos homens do tráfico como forma 

de protegerem a si mesmos e a seus comparsas. Outro fato é daquelas mulheres que são 

presas por transportarem drogas para dentro dos presídios masculinos. Essas acabam 

sendo obrigadas a tal frente às ameaças de morte que seus filhos ou companheiros 

sofrem dentro do presídio masculino pelos Comandos existentes nos presídios 

masculinos (BRASIL, 2008, p. 81). 

Sem dúvida alguma, a droga como coadjuvante do crime e elo nas relações 

familiares interfere na concepção de justiça. Usar droga pode ter uma conotação de 

gravidade variável dependendo do comportamento daí decorrente (criminal ou não). 

Isso pode ser compreendido à luz dos movimentos de liberação das drogas, 

discriminação do usuário, entre outras manifestações contemporâneas no mundo e no 

Brasil. 
[...] haga sus reivindicaciones desde la igualdade nos parece tan legítimo 

como necesario. […] reivindicar los derechos de las mujeres en las prisiones 

y combatir por crear condiciones de vida más humana supone defender la 

igualdad de acceso a lugares, a procesos, a respetos, a no discriminaciones de 

ningún tipo, ya sean de índole laboral, social, cultural e personal (AÑAÑOS, 
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2010, p. 103). 

 

 

A necessidade de criar espaço específico e próprio às mulheres é um direito na 

construção da cidadania, assegurando à dignidade e os direitos a igualdade, cuidados e 

justiça social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das mudanças jurídicas, a injustiça cometida para com as mulheres, 

através da falta de oportunidade e preconceito, a relação desigual entre gêneros, com 

marcante domínio e privilégio do masculino sobre o feminino. A permissão e validação 

do domínio masculino na vida pública e na vida privada, privilegiando e destinando 

lugar de senhor na vida familiar. Não há obstáculos legais ao acesso das mulheres às 

diversas esferas da vida social, porém a prática diária mantém costumes e situações de 

discriminação as quais funcionam de forma invisível. Esta situação de injustiça é 

percebida tanto dentro como fora das grades e nos sinaliza, indicando que, da igualdade 

de direitos à igualdade de fato, há um grande caminho a ser percorrido, tanto dentro 

como fora das grades (FALCADE-PEREIRA, 2013).   

A realidade feminina expressa pelas participantes apresenta de forma geral o 

grito expresso da exclusão e renúncia de desenvolvimento tanto educacional e 

consequentemente profissional pelas gestações enfrentadas ainda na adolescência, sendo 

uma justificativa forte do amadorismo e informalidade profissional. 

Quando se fala em ética da justiça praticado pelo estado, há a evidente 

negligência, pois além da complexidade das prisões femininas, a implementação de 

políticas destinadas às mulheres encarceradas se demonstra urgente. As questões 

específicas de gênero precisam ser respeitadas eis a necessidade da construção de 

prisões femininas que atendam as especificidades da gestação, amamentação e creches 

para que seus/suas filhos/as permaneçam em sua companhia, pelo menos no período de 

amamentação, garantido por lei (até os dois anos de idade).  A situação de privação de 

liberdade da mãe, não deverá ser fator de quebra do vínculo afetivo com o/a filha/o, 

muito menos a distância geográfica e o fim do aleitamento materno como acontece 

atualmente na maioria das vezes. 

As mulheres participantes do estudo foram retiradas da presença dos/as filhos/as 
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e em alguns casos ficaram sem informações do paradeiro destes/as. Em vários casos, 

porque não dizer em sua maioria, era a mulher a cuidadora e provedora de seus/suas 

filhos/as e ao ser presa estas crianças ficaram em abrigos quando seus pais ou avós não 

se responsabilizaram por elas. Somente um pai de um dos filhos dos cinco é que 

assumiu a guarda e permanece cuidando e provendo seu sustento. 

Em se tratando de justiça, não é possível continuar as discriminações de gênero 

seja no sistema penitenciário, seja fora dele. Há a necessidade de implementar as leis e 

dar uma atenção especial as questões femininas, pois as mulheres presas são em sua 

maioria pobres, vindas de situações de injustiças, violência, discriminação  e exclusão 

social, apresentam baixa escolaridade, sendo ainda, mesmo encarceradas as provedoras 

do sustento de seus/suas filhos/as. O Estado não pode ser um continuador da exclusão e 

injustiça cometido contra essas mulheres, se faz necessário garantir o atendimento 

levando em conta as peculiaridades da condição feminina. Neste sentido, respeitando os 

direitos humanos no período de privação de liberdade. A sociedade deve enxergar as 

pessoas em privação de liberdade com olhos diferentes, mesmo infringindo a lei 

continuam seres humanos com direito de tratamento condigno de cidadã, incluindo suas 

crianças e adolescentes que estão sob sua responsabilidade. 

Apesar das inúmeras dificuldades, mesmo sem saber direito de que forma 

poderia ser as vozes das mulheres ecoam como um clamor por seus direitos negados, 

aproveitando a oportunidade da pesquisa, como um canal aberto onde puderam 

expressar sua realidade vivida, suas angústias, seu sonhos e objetivos e sua sede de 

justiça. 

A situação das mulheres encarceradas revela o resultado de uma vida de 

violência e privação de direitos, ao longo de suas histórias e da história de seus/as 

descendentes por diversas gerações. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de 

especificar na Lei de Execuções Penais (LEP), reformular os documentos oficiais, 

assegurando as especificidades do gênero feminino, respeitando e assegurando as 

condições mínimas e os direitos humanos destas mulheres. 

Começa a chegar aos estados essas garantias que por ora estão contempladas no 

acordo de cooperação técnica que entre si celebram a Secretaria Especial de Política 

para Mulheres da Presidência da República e o Ministério da Justiça, por meio do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) (BRASIL, 2006), que prevê em sua 

Cláusula Primeira, parágrafo único, as ações interdisciplinares para a garantia dos 
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direitos um investimento diferenciado na educação, qualificação e capacitação 

profissional, atendimento e aplicação da saúde da mulher, maternidade e ao direito 

sexual e reprodutivo, bem como a readequação arquitetônica das prisões. 

Os apontamentos da Organização dos Estados Americanos (OEA), (2007) 

prevêem ainda a construção de espaços adequados que atendam as necessidades de 

gênero e de preferência regionalizados não afastando a mesma de seus familiares 

atendendo as Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos. 

Os investimentos em melhorias do cárcere deverão ser articulados com 

melhorias nas comunidades e contextos para onde estas mulheres retornarão. Não é 

possível mudar de vida se ao sair em liberdade continuarem a ter que conviver com a 

dura realidade de violência e discriminação em sua casa, bairro ou cidade, com a falta 

de oportunidades e dificuldades de inserção e privação de direitos básicos fundamentais: 

saúde, educação, moradia, trabalho com remuneração justa, saneamento básico. 

Observando que as vulnerabilidades que cercam o feminino, aponta a indicação da rede 

de proteção como fator de fortalecimento e garantia de direito expressa a concepção de 

justiça de que as mulheres, as crianças e os adolescentes costumam ser privados. 

É importante lembrar que as limitações dos muros e grades, do clima punitivo e 

austero, da situação de suposta perda de direitos, há a necessidade de quem aplicar a 

justiça necessária e de responsabilidade de quem as encarcerou que olhe e prime pela 

garantia mínima de sua dignidade e direito humano.  

A discriminação e indiferença às especificidades femininas no cárcere retratam a 

realidade que foi construída durante a história nas relações de gênero, naturalizada 

como hierárquica apoiada na razão, teorias criadas e explicadas pelo ponto de vista dos 

homens, dando evidência e prioridade a ética masculina como sendo universal, imutável 

e inquestionável desconsiderando a reflexão ética das mulheres. A ética da justiça deve 

com certeza desconstruir essa lógica e estabelecer relações e práticas de vida onde 

inclua homens e mulheres como partes do gênero humano em todos os espaços. 

O reconhecimento da mulher e a espera por justiça e igualdade de condições e 

oportunidades aos poucos deverá promover transformações sociais que acabem com a 

aceitação desta história oportunista que reflete a parcialidade e intenção histórica, de 

manter através das argumentações do essencialismo genérico, a depreciada posição da 

mulher como ser ontologicamente diferente e inferior. Sustentando até os dias atuais nos 

mais diferentes espaços, inclusive do Sistema Penitenciário, o fenômeno da 
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desigualdade entre os sexos como determinação da natureza, delimitando a capacidade 

feminina. Fator este que tem sido o mentor da violência e dos mais descabidos abusos 

contra a mulher de todas as idades e contextos sociais, inter e intramuros. 

No sistema penitenciário, as transformações necessárias começam a tomar corpo 

a partir das reivindicações dos direitos humanos das mulheres encarceradas como parte 

da dignidade humana também para as pessoas que infringiram a lei. 

O clamor por justiça solicita a reinvenção das relações de um regime patriarcal e 

que atribui regalias ainda hoje aos homens. A reinvenção concreta requer que a própria 

mulher assuma seu destino, lutando pela condição de respeito e dignidade de sujeito de 

direito, não só de deveres e renúncias consolidando as leis de igualdade como cidadã e 

ser humano. A forma com que as mulheres são tratadas no plano econômico, social e 

político é que faz perpetuar a ideia de que as mulheres são inferiores aos homens. A 

emancipação individual não é suficiente, é preciso um trabalho coletivo, ligado às lutas 

de reestruturação da sociedade. É preciso que as mulheres sejam respeitadas exatamente 

como os homens. As diferenças existentes entre homens e mulheres não são mais 

importantes que as diferenças individuais que possam existir entre as mulheres ou entre 

os homens. Não é possível mudar o destino da mulher sem transformar profundamente a 

sociedade. As feministas, ao longo de sua valoração, reivindicam a igualdade no acesso 

a todas as atividades próprias da humanidade, o acesso a todos os papéis e funções 

sociais sem discriminação. Fazendo valer a “igualdade de todos os seres humanos”, e 

não somente “igualdade de todos os homens” (PULEO, 2004, p.10). 

A educação no contexto penitenciário deverá instrumento de construção e 

propiciar o empoderamento das mulheres, ser um trabalho que lhe propicie condições de 

verdadeira participação, que cumpre com seu papel socializador, político, humanizador 

e de justiça. 

O trabalho de teias e redes é imprescindível também no Sistema Penitenciário 

para que possa fugir da possibilidade de estabelecer somente a passividade e a 

obediência das mulheres, caminho avesso a possibilidade de reinserção social. Aliás, 

esta é uma imposição social estabelecida à mulher, a docilidade, a obediência e a 

aceitação do que lhe é imposto. Assim sendo, a educação no sistema prisional deve 

trilhar o caminho diferente e desafiador de tornar as pessoas privadas de sua liberdade, 

pessoas autônomas, capazes de pensar criticamente sobre si e sobre o mundo, fazendo 
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valer a efetividade e autonomia cidadã, fundamental para o processo de reinserção 

social. A educação pode contribuir muito se considerar e respeitar que a mulher que está 

neste espaço necessita refletir e superar o seu déficit escolar, a discriminação social e 

estigmatizante de sua condição de exclusão. Esta educação dinâmica nem sempre é 

compreendida pela “cultura da cadeia”, muitas vezes enfrentando resistências não 

podendo cumprir com seu objetivo onde o papel ativo do homem/mulher em sua e com 

a sua realidade. Esta mulher se reconhecendo como ser humano, distinguindo os dois 

mundos, o da natureza e o da cultura, reconhecendo a sabedoria na reflexão produzida 

pela ciência. Reconhecer e compreender de forma crítica as possibilidades criadas pela 

escola, que representa sua libertação, autonomia e inserção no mundo e, pela educação 

formal, estará ela assumindo seu papel de sujeito dinâmico e não de passivo e 

permanente objeto. 

As teorias que embasaram esta discussão, quais sejam, da ética da justiça 

(Kohlberg), da ética do cuidado (Gilligan) e Teoria Bioecológica de Desenvolvimento 

Humano (Bronfrenbrenner), propiciaram repensar o sistema penitenciário, contribuindo 

para as novas possibilidades de construção de políticas públicas voltadas a este público 

excluído desde antes do seu encarceramento. Além disso, oportunizaram a reflexão 

acerca do modelo de sociedade imposto e que tem encarcerado milhares de pessoas 

descabidamente (confirmado pelas estatísticas estarrecedoras do crescimento da 

violência).  

Professores/as podem ofertar e possibilitar as mulheres presas qualidade de vida 

“[...] educadores que tem como desafio permanente discutir, rever, refazer o sentido 

histórico de inovação e humanização [...] Despertar neste processo de aprendizagem, no 

movimento que a educação propicia o repensar da memória histórica de suas estudantes 

e como “sujeitos sociais que criam e recriam o espaço e a vida social” (ONOFRE, 2007, 

p. 11). 

Promover a (re) socialização do/a pessoa privada de liberdade é um 

responsabilidade do Estado, no entanto, esse compromisso está bastante obscurecido e 

ofuscado pelos altos índices de reincidência e pelo crescimento estrondoso da violência 

urbana. 

Nesse sentido, a discussão sobre a ética da justiça apresenta elementos 

questionadores e importantes no que diz respeito às informações fundamentais na 
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construção de alternativas inovadoras e políticas públicas de atendimento as mulheres 

encarceradas. Essas ações devem ser integradas com medidas de diminuição da 

violência, com formação e com a efetiva possibilidade de reinserção social após o 

cárcere. 

A qualificação profissional e o aumento de efetivo das agentes penitenciárias, 

bem como de todos/as profissionais que trabalham com as mulheres em situação de 

privação de liberdade é uma necessidade emergente e necessária. Só a ressignificação e 

a superação dos paradigmas do tratamento penal, propiciarão um tratamento 

humanizado, digno e que possibilite a verdadeira ressignificação na vida destas 

mulheres. A compreensão das vulnerabilidades de gênero, das fragilidades femininas 

pode significar o apoio necessário para impetrar a mudança, propiciando oportunidades, 

quebra de preconceitos sociais estabelecidos, livrando dos estereótipos e acreditando na 

possibilidade de tomar novo rumo pelas encarceradas. 

Investimentos de toda a ordem são necessários às penitenciárias femininas, estrutural, 

humana, arquitetônica, gerencial, dentre outros.  

Desta forma, a ética da justiça implica, na superação da dominação dos sexos, o 

machismo de um lado e o feminismo excludente de outro. Exige inventar relações que 

propiciem manifestar as diferenças, propiciar a humanização do ser humano através da 

ética da justiça. Será possível idealizar essa justiça na prática? Chegando a um conjunto 

de relações, chegando ao estado de pessoas amadurecidas, autônomas, sábias e 

plenamente livres. Negar a essência da justiça é tornar-se cruel consigo mesmo, o 

embrutecimento das relações, a desumanização independente dos muros e grades. 
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