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RESUMO 

Uma das principais angústias das mães presas diz respeito à falta de acesso à justiça, para 

garantir seus direitos à convivência familiar e à liberdade. Considerando que é papel da 

Defensoria Pública garantir assistência jurídica integral às pessoas mais vulneráveis, essa 

pesquisa objetivou entender como a Defensoria de São Paulo se organizou para atender 

às necessidades jurídicas das mães presas no estado. Para tanto, nos valemos do método 

de Estudo de Caso, sob uma perspectiva prevalentemente indutiva, através de entrevistas, 

observações diretas e análise de documentos. A Defensoria Paulista se organizou através 

da Política Mães em Cárcere para prestar assistência jurídica às mães presas. A Política 

foi estabelecida em 2014, através da deliberação CSDP 291/14, fruto da mobilização de 

movimentos sociais, especialmente a Pastoral Carcerária. Para a garantia dos diferentes 

direitos das mães presas, foi definida formas diferenciadas para acessar a Política, como 

formulários específicos; diversos núcleos especializados da Defensoria se articularam 

para enfrentar as diferentes demandas jurídicas que as mães presas possuem e são 

mobilizados outros saberes além do jurídico para a garantia da assistência jurídica 

integral. O Mães em Cárcere proporciona, ainda, meios para que as usuárias da instituição 

falem sobre suas histórias e dificuldades. Os resultados da Política são sistematizados em 

relatórios anuais e discutidos em audiência pública, quando há a possibilidade de 

avaliação das ações da Defensoria Pública e participação popular na definição dos passos 

futuros da Política.  

 

Palavras-chave: Acesso à justiça; Defensoria Pública; Políticas Públicas; Mães 

Encarceradas; 
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ABSTRACT 

One of the main anxieties of imprisoned mothers concerns the lack of access to justice, 

to guarantee their rights to family life and freedom. Considering that it is the role of the 

Public Defender's Office to guarantee comprehensive legal assistance to the most 

vulnerable people, this research aimed to understand how the São Paulo Public Defender's 

Office was organized to meet the legal needs of imprisoned mothers in the state. 

Therefore, we used the Case Study method, under a predominantly inductive perspective, 

through interviews, direct observations and document analysis. São Paulo Public 

Defender's Office organized itself through the Policy Mothers in Prison to provide legal 

assistance to imprisoned mothers. The Policy was established in 2014, through the CSDP 

deliberation 291/14, the result of the mobilization of social movements, especially the 

Pastoral Carcerária. To guarantee the different rights of imprisoned mothers, different 

ways to access the Policy were defined, such as specific forms; several specialized nuclei 

of the Defender's Office have articulated to face the different legal demands that 

incarcerated mothers have and other knowledge are mobilized in addition to legal 

knowledge to guarantee comprehensive legal assistance. Mothers in Jail also provides 

means for the institution's users to talk about their stories and difficulties. The results of 

the Policy are systematized in annual reports and discussed at a public audiences, when 

there is the possibility of evaluating the actions of the Public Defender's Office and 

popular participation in defining the Politic’s future steps. 

 

Key-words: Access to justice; Public Defense; Public Policy; Incarcerated mothers; 
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INTRODUÇÃO 

Lá na delegacia, os policial pegou, falou que ia levar meu filho para o abrigo e 

que ia avisar minha família. No final das contas, eles acabaram não avisando 

minha família, quem avisou foi a assistente social aqui da penitenciária (...) daí 

em diante, desde que minha mãe ficou sabendo, minha mãe começou a ir atrás, 

a ir no fórum, o juiz sempre falava pra ela que estava em segredo de justiça 

(...) Depois de um tempo que a Heide veio me trazer a notícia que meu filho 

tinha sido adotado há muito tempo, que já tinha dois anos. Eles não pediram 

minha permissão para nada disso (...) Teve uma vez que eles falaram que era 

só para marcar a audiência do meu filho. Quando eu descobri, meu filho tinha 

até sido adotado1. 

O depoimento acima, extraído do documentário “Mães do Cárcere”, 

simboliza uma das principais angústias das mulheres grávidas e mães no sistema 

prisional, a falta de acesso à justiça. Diante de um sistema de justiça complexo e hostil 

especialmente para aquelas mais pobres e negras, essas mulheres buscam garantir o 

direito à convivência familiar, mas encontram todo o tipo de obstáculos, tais como falta 

de acesso à informação, vulnerabilidades socioeconômicas, machismo, etc. Como 

consequência, são mantidas longe de suas filhas enquanto estão presas ou sofrem o que 

Juliana Beloque2 classificou como “pena perpétua”, a perda do poder familiar e a 

colocação da criança ou adolescente em uma família substituta.  

Em paralelo à angústia dessas mulheres por acesso à justiça, que é 

conceituado por Antônio Augusto Cançado Trindade (2011, p. 224) como a própria 

realização da justiça, um direito a ter direitos, a Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso 

LXXIV, prevê o direito à assistência jurídica integral e gratuita a todas que não tiverem 

recursos suficientes para acessarem a Justiça. Diante desse cenário de antagonismo entre 

a previsão constitucional e a realidade, sentimos a necessidade de refletir sobre uma das 

principais personagens do sistema de justiça na garantia desse direito, qual seja, a 

Defensoria Pública, que, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, é a instituição, 

permanente e essencial à justiça, que tem como função fundamental a defesa das 

necessitadas, individual ou coletivamente, tendo em perspectiva a promoção dos direitos 

humanos. A Lei Complementar 80/94 dá concretude à previsão constitucional, prevendo 

a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e Territórios e as Defensorias Públicas 

                                                           
1 Depoimento de Telma Ferreira dos Santos no documentário “Mães do Cárcere”, disponível em 
https://youtu.be/CGlR0Hqsn6k, produzido por Fernanda Balera, Pedro Gueller e Heidi Ann Cerneka, no 
ano de 2011. 
2 Extraído do Caderno de Campo com anotações sobre a audiência de 2020, realizada em 06 de 
fevereiro de 2020. 

https://youtu.be/CGlR0Hqsn6k
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estaduais. Ainda, a lei estabeleceu no seu artigo 4º as funções desta instituição, das quais 

duas são de especial interesse para essa pesquisa: 

X – Promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, 

abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais 

e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de 

propiciar sua adequada e efetiva tutela;  

 

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 

adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da 

mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais 

vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; 

Tais disposições legais não devem ser vistas apenas como uma enumeração 

das diversas possibilidades de atuação da Defensoria Pública, mas como comandos legais 

para que a referida instituição se atente para a complexidade de direitos envolvidos em 

situações problemáticas. Por exemplo, as demandas de pessoas em uma comunidade 

localizada em área de proteção ambiental envolvem direito a habitação, ao meio 

ambiente, por vezes à assistência social, transporte, trabalho. 

A provocação por atenção específica para as mulheres no sistema carcerário 

paulista, especialmente às mães e grávidas, veio dos movimentos sociais, com destaque 

para a Pastoral Carcerária, que, a partir de 2011, com o apoio da Ouvidoria da Defensoria 

Pública, iniciou diálogos com os Núcleos Especializados da Infância e Juventude (NEIJ), 

Situação Carcerária (NESC) e Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM). 

Em agosto daquele ano, a Defensoria, a Pastoral Carcerária e o Tribunal de Justiça 

promoveram o Seminário Mães do Cárcere: Construindo Caminhos para a Garantia da 

Convivência Familiar de Mulheres e Crianças, que resultou na Carta de São Paulo, com 

diretrizes para a garantia dos direitos das mães presas dirigidas a diversos atores do 

sistema de Justiça. No ano seguinte, uma comissão com movimentos sociais, defensoras 

públicas, núcleos especializados e administração da Defensoria Pública paulista foi 

formada para pensar o atendimento às mães encarceradas no estado de São Paulo, a partir 

das experiências da coordenação jurídica da Pastoral Carcerária (DPESP, 2014a, p. 5), 

que teve como resultado a política Mães em Cárcere, com a aprovação da deliberação 

291/14 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo.  

 Mães em Cárcere é a política de atendimento da Defensoria Pública paulista 

para mulheres presas grávidas ou com filhos menores de dezoito anos, com deficiência 

ou outra vulnerabilidade, visando garantir uma gestação segura e o exercício da 
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maternidade durante a custódia penal.  A Política definiu rotinas específicas para 

defensoras e outras servidoras da instituição para lidar com as demandas jurídicas das 

mães presas. Facilitou o acesso dessas mulheres à instituição, que agora pode acontecer 

através de formulários, cartas e organizações não governamentais. Houve, ainda, a 

articulação de diferentes órgãos da Defensoria paulista, como a 1ª Subdefensoria Pública-

Geral3, os Núcleos Especializados da Infância e Juventude (NEIJ), Situação Carcerária 

(NESC) e Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher (NUDEM) e o CONVIVE4, órgão 

de gestão informacional, criado especificamente para gerir as informações relacionadas 

ao atendimento do Mães em Cárcere, conforme a deliberação 291/14 do Conselho 

Superior da Defensoria Pública de São Paulo (DPESP, 2014b).  

A citada deliberação explicita, ainda, algumas características únicas da 

política de atendimento para as mães presas na Defensoria, como a previsão de atuação 

diretamente pelos núcleos especializados em comarcas em que a instituição ainda não 

está instalada, a produção de dados sobre as atividades desenvolvidas e a realização anual 

de audiência pública. É previsto também que a estrutura do Mães em Cárcere também 

atenda pais presos, quando a paternidade tenha implicações na situação processual do 

assistido. (DPESP, 2014b). 

No sítio eletrônico da Defensoria Pública paulista, na seção “Mães em 

Cárcere – CONVIVE”5, encontramos alguns exemplos de possíveis ações promovidas 

pela Política, das quais destacamos: localização de crianças acolhidas ou com domicílio 

incerto; auxílio na localização e contato com familiares ou pessoa indicada pela mãe, 

pedidos de prisão domiciliar, extensão do período de amamentação, reaproximação 

familiar, garantir a citação e acesso à informações processuais, defesa em processos de 

acolhimento e em ações de destituição do poder familiar e regulamentação de visitas a 

mães encarceradas.  

Com essas informações e considerando que apesar da profusão de pesquisas 

na temática maternidade e prisão6, ainda temos poucas pesquisas com foco nas políticas 

                                                           
3 Segundo os art. 20 e 21 da lei complementar estadual de São Paulo 988/06, além de substituir o Defensor 
Público-Geral, o 1º Subdefensor Público-Geral é o responsável pelo planejamento estratégico da 
Defensoria Pública.  
4 Apesar da grafia aparentar uma sigla, CONVIVE é o nome do órgão de gestão, fazendo alusão à palavra 
convivência.  
5 https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5935 
6 Como exemplos, citamos aqui a pesquisa de Braga e Angotti (2019) e do ITTC (2017) que, sob diferentes 
perspectivas lidam com o tema.  
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públicas, e de acesso à justiça dessas mulheres. Nesse sentido, este trabalho tem como 

norte a seguinte questão: Como a Defensoria Pública se organizou internamente para 

responder às demandas jurídicas das mães encarceradas no Estado de São Paulo? 

Fixamos como objetivo compreender a estruturação da Política Mães em 

Cárcere, enquanto ação estratégica da Defensoria Pública de São Paulo para acesso à 

justiça para mulheres presas. Para tanto, escolhemos como método o Estudo de Caso, uma 

estratégia metodológica que permite a análise em profundidade de um objeto empírico 

específico (MACHADO, 2014, p. 361). Nos valemos de diferentes técnicas para análise 

do caso, como entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e observação direta 

de algumas atividades da Política.  

Dividimos a pesquisa em três capítulos para a melhor compreensão do tema. 

No primeiro, apresentamos os fundamentos metodológicos que guiaram a pesquisa, 

explicitando como o Estudo de Caso foi construído. Discutimos a relação pessoal com o 

objeto de pesquisa e a possibilidade de construir uma “objetividade forte” nas análises. 

Explicitamos as razões para a escolha metodológica do Estudo de Caso, já que o objetivo 

da pesquisa era conhecer em profundidade o Mães em Cárcere e discutimos as técnicas 

que utilizamos, como as entrevistas semiestruturadas e a análise de documentos. 

Explicamos, ao fim, que a análise dos dados foi predominantemente indutiva, partindo 

dos dados produzidos na pesquisa, mas dialogando com outras pesquisas e teorias, 

especialmente sobre acesso à justiça e gênero, para alcançar os resultados.   

No segundo capítulo, nos debruçamos sobre a construção do Mães em 

Cárcere. A partir de entrevistas e documentos, analisamos o impacto dos movimentos 

sociais na sua formulação. Conseguimos identificar um esforço da Pastoral Carcerária, a 

partir principalmente de 1996, em incluir na agenda nacional os problemas das pessoas 

encarceradas. Com a formação do GET (Grupo de Estudos e Trabalho) Mulheres 

Encarceradas, os problemas relacionados à prisão de mulheres ganharam maior destaque. 

Com o seminário Mães do Cárcere: Construindo Caminhos para a Garantia da 

Convivência Familiar de Mulheres e Crianças “, a Defensoria de São Paulo é envolvida 

nas discussões sobre políticas públicas para mães encarceradas.   

A escolha dos movimentos sociais por uma política pública de atendimento 

para as mães presas, em detrimento a atendimentos feitos diretamente pelas organizações 

não governamentais, como a Pastoral Carcerária, visava garantir capilaridade e eficiência 
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na prestação de assitência jurídica, na perspectiva de um atendimento universal. Essa 

construção, entretanto, não foi feita sem resistências, seja da administração da Defensoria 

Pública, temerosa em alocar recursos para essa área em detrimento de muitas outras 

possibilidades, e das defensoras públicas, receosas com um possível acúmulo de trabalho. 

Por outro lado, os movimentos sociais encontraram importantes parceiras na construção 

da agenda para as mães presas na Defensoria Pública, como os núcleos especializados e 

a Ouvidoria Externa.  

 No terceiro capítulo, buscamos compreender o que é o Mães em Cárcere, 

analisando as características mais distintivas da Política. A primeira delas diz respeito ao 

formulário aplicado a todas as presas no estado, com o objetivo de identificar as mães 

presas e os casos que exigem intervenção da Defensoria Pública. O segundo destaque foi 

para a confluência de saberes utilizada para enfrentar os problemas vividos pelas mães 

encarceradas, com a mobilização de diferentes núcleos especializados da Defensoria 

Pública e saberes não-jurídicos, especialmente das servidoras dos Centros de 

Atendimento Multidisciplinar, vislumbrando uma possibilidade de ação em rede na 

Defensoria Pública através do Mães em Cárcere. Destacamos, ainda, o papel do 

CONVIVE como gestor informacional, principal articulador da Política, organizando 

documentos, conectando as assistidas às defensoras e servidoras da instituição, 

sistematizando dados, evitando que os saberes produzidos se desencontrassem ao longo 

dos atendimentos realizados. 

Outra característica importante da Política é a preocupação com a 

sistematização dos dados produzidos pela instituição no atendimento, possibilitando tanto 

conhecer melhor o perfil das mulheres atendidas, quanto avaliar a política pública, o que 

é feito através de relatórios divulgados anualmente. A avaliação da Política é feita 

também em diálogo com a sociedade civil em geral, através de audiências públicas, em 

que os relatórios são apresentados. Nesse espaço, é hábito possibilitar que mulheres que 

já foram atendidas pelo Mães em Cárcere possam falar sobre suas experiências com o 

cárcere e a instituição. Também é um espaço para que a sociedade civil possa questionar 

as escolhas da Defensoria, sugerir caminhos para o futuro sobre a Política ou mesmo 

provocar sobre outros problemas e agendas.  

Por fim, entendemos que uma análise sobre uma Política Pública não poderia 

deixar de analisar o que pensam suas principais interessadas, as mães do Mães em 

Cárcere. A partir de cartas enviadas à Defensoria Pública e das declarações das usuárias 
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da Política em duas audiências públicas, pudemos conhecer os principais medos durante 

a prisão e como elas mobilizavam a instituição para garantir a própria liberdade e o direito 

à convivência familiar.  
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1 – CAMINHOS PARA A PESQUISA: NOTAS METODOLÓGICAS PARA O 

ESTUDO DO CASO 

1.1 – Pesquisar é um ato coletivo 

É comum que toda dissertação ou tese produzida nas universidades do país 

traga nas suas primeiras páginas um espaço para agradecimentos, em que são citadas 

diversas pessoas importantes para a pesquisadora. Débora Diniz (2013, p. 79) define esse 

espaço como uma seção de reconhecimento pela cooperação mútua da rede de pesquisa.  

Extrapolando a ideia apenas ensaiada na seção de agradecimentos, a primeira informação 

que entendemos como importante compartilhar é a de que essa pesquisa não foi construída 

sozinha, mas fruto de contínuas discussões com minha orientadora, colegas do “Núcleo 

de Pesquisa em Aprisionamentos e Liberdades” (NEPAL), além de encontros em 

seminários, conversas com colegas de trabalho e amigas pesquisadoras. Howard Becker 

(2015, p. 29) diz que um círculo de amigas para ler trabalhos científicos ajuda a 

desemaranhar ideias confusas de um rascunho cru, afastar uma linguagem ambígua, 

sugerir referências ou comparações. Esses diálogos constantes no grupo de pesquisa, dos 

seminários e mesmo de conversas informais sobre o tema ajudaram a ter insights para a 

formulação do questionário das entrevistas, a pensar nas categorias de análise e deixar o 

texto mais claro, usando do diálogo como ferramenta para a construção do conhecimento.  

Alda Judith Alves-Mazzotti (2006) entende o processo de produção do 

conhecimento científico como uma espécie de conversa, uma troca contínua entre 

pesquisadoras de cada área, para a validação do conhecimento. Patricia Hill Collins 

(2019, p. 550), citando Bell Hooks, diz que o diálogo implica na conversa entre dois 

sujeitos, não um discurso de sujeito e objeto, que é humanizador e resiste à dominação, 

sendo pressuposto epistemológico que a conexão, e não a separação entre sujeito e objeto 

e entre sujeitos, seja um componente do processo de validação do conhecimento. Assim, 

para simbolizar a ideia de que a pesquisa é fruto de esforços compartilhados, com exceção 

dos momentos em que fizer referência a minha relação pessoal com o objeto de pesquisa 

ou para destacar ações particulares no decorrer da produção de dados, serão utilizadas 

flexões verbais na primeira pessoa do plural. Também escolhemos usar formas gerais e 

plurais no feminino. Trata-se de uma escolha política para causar estranhamento frente a 

força simbólica do masculino na linguagem, que aparece como neutro e universal 

(BRAGA, ANGOTTI, 2019, p. 12), ressaltando a potência do saber compartilhado por 
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minha orientadora, colegas de pesquisa, defensoras, servidoras e especialmente as 

sobreviventes do cárcere.  

Mais uma representação dessa pesquisa como uma construção coletiva, o 

título “Saindo das sombras: Atuação estratégica da Defensoria Pública de São Paulo e a 

Política Mães em Cárcere” é um jogo de palavras com referência à pesquisa sob 

coordenação da orientadora deste trabalho, “Dar à Luz na Sombra: condições atuais e 

possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de 

prisão”. Nela, Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna Angotti (2019), concluíram, após 

analisar diversas experiências de unidades materno-infantis no Brasil que as principais 

angústias das presas giravam em torno da liberdade e sua situação processual. Elas 

afirmam ainda que muitos dos problemas e dificuldades das presas não chegam ao 

conhecimento das defensorias pelas vias institucionais, mas por familiares que procuram 

a instituição, o que tornava a situação das mulheres presas mais dramática, já que a 

maioria delas tem seus laços familiares rompidos ou fragilizados, dependendo mais do 

Estado e do sistema penal para além da defesa técnica, mas também para assistência 

jurídica e material.  Assim, o acesso à justiça, que já é precário para as pessoas presas em 

geral, é mais restrito para mulheres encarceradas.. (BRAGA e ANGOTTI, 2019, p 213). 

A resposta da Defensoria Pública paulista a essas “sombras” que envolvem 

as mães presas é uma política pública que reorganiza o atendimento jurídico dessas 

mulheres, o Mães em Cárcere. É a partir dessa provocação sobre os limites do acesso à 

justiça, que centramos nessa pesquisa na história da construção dessa Política e em suas 

principais características. 

1.2 – Objetividade forte: conhecimento científico sem máscaras 

Uma pesquisa científica não se sustenta em ilusões sobre neutralidade nas 

análises, mascarando relações afetivas e políticas de suas autoras sobre o tema estudado. 

Por isso, é necessário explicar que faço 7 uma análise de uma política pública a partir de 

uma cosmovisão específica. Pesquiso e escrevo concomitantemente ao exercício do cargo 

de defensor público em uma comarca no interior no estado de São Paulo. Estou no cargo 

de defensor público há mais de sete anos, trabalhando principalmente nas áreas da 

                                                           
7 Considerando que o objetivo dessa seção do capítulo é discutir minha relação pessoal com o objeto de 
pesquisa e suas possíveis implicações com os resultados obtidos, será utilizada a primeira pessoa do 
singular. 
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infância e juventude e execução penal, portanto há relações profissionais e de afeto com 

o objeto de pesquisa. Há, por exemplo, contatos frequentes com as servidoras do 

CONVIVE e as coordenadoras dos núcleos especializados da Defensoria Pública 

envolvidos com a política, inclusive integro o Núcleo Especializado da Infância e 

Juventude da instituição. Ainda, compartilho de determinado projeto ético-político 

centrado na ideia de que a Defensoria Pública é um espaço para garantir que vozes 

marginalizadas, como a das mulheres presas, reverberem no sistema de justiça. Também 

entendo que o acesso à justiça é um direito fundamental e, por isso, não pode ser pautado 

pela lógica do mercado, isto é, não é a relação “custo x lucro” que define sua eficiência, 

mas em como o direito é garantido para aquelas que mais dificuldade têm em acessá-lo.  

Isso não significa, por outro lado, que os resultados obtidos na pesquisa serão 

impassíveis de crítica e confirmação por outrem. Seria desonesto e impreciso não 

apresentar todas as variáveis que compõem a pesquisa por uma ilusão de neutralidade do 

objeto ou das pesquisadoras. Sandra Harding (2019, p. 146) aponta, que tanto nas ciências 

naturais quanto sociais, preconceitos sexistas e androcêntricos moldam todas as etapas 

dos processos de pesquisa (mesmo que apresentados como neutros, universais e 

politicamente desinteressados) delimitando o que poderia ser objeto de pesquisa, o que 

conta como evidência ou como interpretar dados. A pesquisadora norte-americana propõe 

que uma pesquisa científica leve em conta as perspectivas dos “de baixo” (from Below), 

isto é, fora dos quadros conceituais dominantes, justamente para conseguir relatos mais 

objetivos das relações naturais e sociais. Não se trata de produzir panfleto a justificar as 

demandas dos movimentos sociais, já que a pesquisa demanda justiça com as evidências, 

objeções e críticas, construindo o que ela chama de objetividade forte:  

Manter um foco na objetividade das metodologias de pesquisa chama atenção 

para como um certo tipo de ideal político e intelectual de diversidade pode 

avançar em direção a uma estratégia de pesquisa específica que 

simultaneamente promove o crescimento do conhecimento abrangente e 

confiável. (HARDING, 2019, p. 148) 

Da mesma forma, Adilson José Moreira (2019, p. 126) rejeita a ideia de que 

o Direito pode ser pensado de forma pura, que ele identifica como “branca”, levando em 

consideração apenas a norma, ignorando a realidade socioeconômica e política. Para ele, 

o “jurista branco” é um formalista que procura chegar a resultados legítimos com a 

aplicação mecânica das normas, atendendo interesses das partes pela aplicação racional 

das normas jurídicas, entendidas legítimas por obedecerem a um processo específico de 

produção.   
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Essa forma de agir parte de uma interpretação liberal do princípio da igualdade, 

(...), em que todos os sujeitos são iguais, independente de raça, classe, gênero 

ou outro marcador social porque o sujeito é uma ficção, transcendental à 

realidade, tal qual o objeto analisado, as normas jurídicas e não a sociedade: 

“o sujeito individual desaparece e o sujeito metafísico cumpre todas as funções 

em nome da neutralidade jurídica” (MOREIRA, 2019, p. 126).  

Moreira (2019, p. 133) propõe que para se “pensar o direito como um negro” 

é preciso reconhecer que os parâmetros interpretativos de normas jurídicas precisam ser 

postos a partir de uma determinada perspectiva, explicitando os marcadores que 

efetivamente integram o sujeito que pesquisa\interpreta o Direito. 

Collins (2019, p. 533) diz que o pensamento feminista negro é reflexo dos 

interesses e ponto de vista daquelas que o elaboraram. Os paradigmas da epistemologia e 

pesquisa acadêmica tradicional são permeados pelos interesses dos grupos que a 

controlam, homens brancos de elite. Para ela, a pesquisadora acadêmica não passa ao 

largo das ideias culturais e de sua localização nas opressões interseccionais de raça, 

gênero, classe, sexualidade e nação (COLLINS, 2019, p. 537). A feminista negra 

estadunidense alerta, entretanto, que os métodos de pesquisa tradicionais tentam apagar 

a individualidade e exigem regras rígidas, distante de valores, interesses e emoções 

gerados por sua classe, raça, sexo ou outra situação. Supostamente, assumem uma posição 

de distância (COLLINS, 2019, p. 541). Na sua visão, o que ocorre é a exigência de que 

mulheres negras se objetifiquem, desvalorizem sua vida emocional e deixem de lado 

motivações para aprofundar seu conhecimento sobre suas próprias relações. Assim, 

Collins reivindica uma epistemologia alternativa, que valorize o compartilhamento das 

experiências como uma sabedoria coletiva das mulheres negras: 

Quem compartilha essas experiências pode acessar uma série de princípios 

para avaliar reinvindicações de conhecimento. Esses princípios passam a 

integrar uma sabedoria das mulheres negras em âmbito mais geral e, mais 

ainda, aquilo que chamo aqui de epistemologia feminista negra. (COLLINS, 

2019, p. 543) 

Dessa forma, as críticas feminista e negra à neutralidade científica 

demonstram que o silêncio sobre a inserção das pesquisadoras no mundo e como isso 

pode afetar a pesquisa, na verdade, escondem cosmovisões brancas, heterossexuais, 

classistas e masculinas, apresentando-as como universais, tornando os resultados 

questionáveis.  Dessa maneira, as minhas vivências e experiências enquanto defensor 

público, longe de atrapalhar a obtenção de resultados objetivos ao cabo da pesquisa, são 

essenciais para as análises propostas. Com inspiração em epistemologias feminista, negra 

e feminista negra, busco uma objetividade forte com a pesquisa, sem omissões sobre as 
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relações que constituí, mas sem descuidar das evidências e métodos próprios do 

pensamento científico.  

Em que pese ser branco, homem e ter uma posição de classe e poder 

privilegiada na Defensoria Pública, entendo que usar os paradigmas epistemológicos e 

metodológicos que mascaram as posições sociais de poder nos discursos científicos 

empobreceria a pesquisa e limitaria a possibilidade de construir um conhecimento forte e 

com possibilidades emancipatórias. Collins (2019, p. 536), ao discutir os processos 

eurocêntricos de validação do conhecimento, destaca que grupos socialmente oprimidos 

(como mulheres e negras) podem ser recrutados para reforçar ligações entre as relações 

de poder e o que conta como verdade, mas, também, é possível que homens brancos se 

revoltem e subvertam as instituições sociais e as ideias promovidas por elas.  

Por outro lado, esse duplo papel de membro da Defensoria Pública e 

pesquisador gerou situações complexas quando da produção e interpretação de dados. 

Boa parte das entrevistadas para pesquisa, por exemplo, são defensoras públicas e 

servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Colegas de trabalho com quem me 

encontrei e me encontrarei várias vezes. Apesar dessa relação prévia ter facilitado o 

acesso a importantes personagens na construção do Mães em Cárcere, isso pode, de 

alguma forma, ter impactado as respostas nas entrevistas realizadas, como, por exemplo, 

evitar críticas à instituição.  

Uma cena durante atividade de observação da audiência pública para 

apresentação dos dados do Mães em Cárcere em 2018 e 2019, que ocorreu em fevereiro 

de 2020, em que participei apenas como ouvinte buscando elementos para a pesquisa, 

exemplifica o impacto de ser defensor no campo da pesquisa. Antes do início da 

audiência, me posicionei próximo à fila do credenciamento para ter uma ideia de que 

pessoas estavam ali, o que discutiam entre si, de onde eram, etc.  Uma servidora da 

instituição, que me viu próximo à fila, interrompeu o credenciamento das demais e me 

ofereceu a lista de assinaturas para que eu a preenchesse antes das outras. O evento, apesar 

de não ter efetivamente atrapalhado nenhum dos meus objetivos na observação, me fez 

lembrar que as pessoas com que eu interagia durante a pesquisa não se esqueciam também 

das relações que construímos e dos espaços que ocupávamos juntos e as relações de poder 

ali existentes. 
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Uma das fontes para a pesquisa foi uma observação participante de um evento 

de educação em direitos e apresentação do Mães em Cárcere em uma penitenciária do 

estado8. Essa não era uma atividade prevista no desenho inicial da pesquisa, focada na 

construção da Política. Ainda, a entrada na prisão não é fácil para as pesquisadoras, como 

demonstra a experiência de Braga e Angotti (2019, p. 194 e 199) na tentativa de pesquisar 

unidades materno-infantis no estado de São Paulo, quando a Secretaria de Administração 

Penitenciária não autorizou a entrada em alguns estabelecimentos prisionais e, em um dos 

autorizados, houve resistências da direção do local.  Minha atividade profissional 

propiciou uma entrada, ainda que episódica, em um ambiente tão fechado a pesquisas, 

além de possibilitar pensar a continuidade e atualidade do Mães em Cárcere. 

O cargo público me possibilitou, portanto, uma entrada única com uma 

atividade do Mães em Cárcere.Por outro lado, os limites éticos e compromissos 

institucionais pautavam as minhas atividades e impactaram a minha observação. Ser 

defensor público, aliás, proporcionou o primeiro contato com o Mães em Cárcere. Atuar 

na defesa de mães presas, discutindo o direito delas a liberdade e à convivência familiar, 

provocou o desejo em analisar os limites e possibilidades de assistência jurídica 

proporcionados pela Defensoria Pública, sendo que a academia se mostrou uma 

possibilidade para pensar práticas e incrementar o acesso à justiça, não podendo essas 

experiências serem desprezadas na realização da pesquisa.  

1.3 – Os caminhos metodológicos da pesquisa 

Apresentamos adiante os caminhos metodológicos da pesquisa, explicando, 

em primeiro lugar, as razões da escolha do Estudo de Caso como método, indicando, em 

seguida, as técnicas para a produção de dados, como a análise documental, observação 

direta e entrevistas semiestruturadas e, por fim, como analisamos os dados obtidos. 

a) Um Estudo de Caso 

John W. Creswell (2014, p. 106) indica que a escolha de uma abordagem de 

pesquisa (estudo de caso, etnografia, pesquisa narrativa, etc) depende especialmente dos 

resultados que se pretende alcançar, isto é, dos objetivos da pesquisa, devendo ser 

considerado também o público para a qual é dirigida, as possibilidades de contribuição 

                                                           
8 Deixo de informar qual estabelecimento em respeito às servidoras e presas do estabelecimento, 
evitando que sejam identificadas. 
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para a literatura no campo acadêmico, as experiências anteriores da pesquisadora e, por 

fim, qual abordagem é mais confortável para ela.  

O objetivo central da pesquisa é compreender a estruturação do Mães em 

Cárcere da Defensoria Pública de São Paulo, enquanto ação estratégica de acesso à justiça 

para mulheres presas, tentando entender como surgiu essa Política e como a instituição 

se organizou internamente para responder às demandas das mães encarceradas no estado 

de São Paulo. Dessa forma, escolhemos o Estudo de Caso dessa política pública de acesso 

à justiça como a abordagem metodológica mais adequada para responder nossas 

inquietações. 

O Estudo de Caso é uma abordagem metodológica que permite compreender 

em profundidade o objeto de estudo (CRESWELL, 2014; MACHADO, 2017) e visa, 

principalmente, responder perguntas do tipo “como” e “porquê” (Yin, 2001). Um dos 

mais importantes passos para a realização do Estudo de Caso é a delimitação deste, 

entender o que precisa ser investigado de forma intensa e o que deve ser encarado como 

contexto, caso contrário, não será possível uma análise profunda, especialmente em um 

espaço de tempo limitado. Creswell (2014, p. 87) identifica esse como o primeiro passo 

da pesquisa com essa abordagem metodológica, explicando que o caso é uma entidade 

concreta, como um indivíduo, uma organização, ou mais abstrata, como um processo de 

decisão ou um projeto específico, devendo ser delimitado ou descrito dentro de 

parâmetros específicos, como um local ou momento.  

Maíra Rocha Machado (2017, p. 370) vê o caso como uma estratégia de 

recorte, um aspecto bem definido que selecionamos para analisar, operando diversos 

mecanismos de seleção do que será narrado ou omitido. Robert K. Yin (2001, p. 43) 

explica que sem um recorte adequado para o caso, a pesquisadora pode ficar tentada a 

coletar “tudo”, tornando inexequível o projeto de pesquisa. Nesse sentido, elas propõem 

uma modelagem do estudo de caso que distingue três camadas: o contexto, o caso 

propriamente dito e, no interior do caso, uma ou mais unidades de análise.  

 O contexto envolve o caso, mas não é observado de forma exaustiva. Permite 

perceber um quadro mais amplo das questões que interessam, auxiliando na definição do 

quadro teórico e no estoque de questões que serão consideradas relevantes para 

circunscrever o caso (MACHADO, 2017). No caso em que estudamos, delimitamos como 

objeto a política Mães em Cárcere, isto é, a política pública da Defensoria Pública paulista 
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para atender juridicamente mães encarceradas no estado de São Paulo para a garantia do 

direito à convivência familiar com seus filhos. O recorte exclui, dessa maneira, atuações 

da Defensoria Pública em favor dessas mulheres fora do contexto da convivência familiar, 

como, por exemplo, o acesso dessas mulheres à instituição para a discussão de direitos 

patrimoniais ou relativos à execução criminal, mas não relacionados à maternidade. 

Também não é nosso objetivo analisar o encarceramento de forma geral, inclusive por ser 

essa uma tarefa impossível. Há aspectos do encarceramento das mulheres, como sua 

relação com outras presas, as visitas, as possibilidades de manutenção da prisão 

domiciliar, sendo impossível ter profundidade no objeto de estudo se todos esses 

elementos fossem exaustivamente considerados. Por outro lado, para compreender o 

Mães em Cárcere em profundidade, percebemos que é essencial pensar a estrutura geral 

da Defensoria Pública e discutir o encarceramento das mulheres, que formam o contexto 

da pesquisa. Sem esses dois pontos, o estudo da Política se limitaria a uma descrição das 

suas principais características.  

A separação do que é o caso do seu contexto, entretanto, pode não ser 

suficiente para sistematizar a pesquisa de forma eficiente. Yin (2001, p. 44) propõe que 

também sejam identificadas unidades de análise, que receberão ainda mais atenção 

quando da coleta e interpretação dos dados. Machado (2017, p. 376) entende que essas 

unidades de análise são definidas no decorrer do aprofundamento do caso e do contexto, 

apontando que as diferenças entre essas três camadas são variáveis ao longo da pesquisa, 

para que o problema central seja mais bem elaborado.  

Uma questão que se destacou logo nas primeiras entrevistas que realizamos 

foi a necessidade de problematizar a construção do Mães em Cárcere. Entender o que 

pensavam as principais personagens que participaram da formulação da Política, quais 

estratégias foram usadas para que as necessidades das mães encarceradas fossem 

encaradas como uma prioridade para a Defensoria Pública e entender as resistências à sua 

implementação. Outro foco da nossa atenção foi a estrutura da Política: que órgãos da 

Defensoria Pública de São Paulo atuam no Mães em Cárcere, qual a relação entre eles, 

qual o papel das defensoras públicas e das servidoras, etc. Nos debruçamos também sobre 

como os dados eram produzidos, sistematizados e analisados por aquelas que trabalham 

com a Política. 

Inserimos também como parte da análise sobre a estrutura da Política, as 

manifestações das mães presas atendidas pela mesma. Incomodava não ter a presença das 
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assistidas da Defensoria Pública como interlocutoras nos primeiros no planejamento 

inicial da pesquisa, focada apenas em aspectos institucionais. Entretanto, com a 

possibilidade de participar de uma atividade de apresentação do Mães em Cárcere em 

uma penitenciária no interior de São Paulo, o interesse sobre o que as mulheres usuárias 

da Política tinham a dizer cresceu. Após essa atividade, foi possível acessar algumas 

cartas das presas, falando sobre suas experiências antes e depois da prisão e suas 

estratégias para pedir liberdade e atenção aos seus problemas. Acompanhando as 

audiências públicas da Política, com as gravações disponibilizadas na internet da primeira 

e terceira audiência, e pessoalmente na realizada no ano de 2020, também foi possível 

ouvir as histórias de algumas das mães que estiveram no cárcere e foram atendidas pelo 

Mães em Cárcere. 

Além de ser importante para entender a Política em si e poder discutir sua 

abrangência e limitações, debater os discursos dessas mulheres envolve um compromisso 

ético-político. As vivências do cárcere, da maternidade e das opressões de gênero são o 

que devem ditar uma política de atendimento jurídico às mães encarceradas. A produção 

e análise de dados centradas apenas nos movimentos sociais e na estrutura institucional 

do Mães em Cárcere geraria o risco de uma visão distorcida e antidemocrática sobre a 

política pública, baseada somente nas respostas institucionais, emudecendo as principais 

interessadas no seu desenvolvimento adequado.  

b) Produção de Dados 

Quanto à produção de dados para o Estudo de Caso, consideramos as 

recomendações de Yin (2001, p. 105) que indica como essencial a utilização de diferentes 

fontes para uma pesquisa qualitativa de qualidade. Decidimos que comporia nosso corpus 

empírico: a análise de documentos, entrevistas semiestruturadas, a observação de uma 

audiência pública e a observação participante de uma atividade de educação em direitos. 

As decisões sobre quais fontes utilizar, como recomenda Robert Stake (1999, 

p. 53), foram tomadas de acordo com os objetivos iniciais da pesquisa e as limitações de 

tempo impostas. Foram selecionadas, inicialmente, fontes que pudessem explicar a 

história do Mães em Cárcere, como e porque foram determinadas as rotinas de 

atendimento das mulheres presas, quais órgãos foram criados ou destacados para atuar na 

Política. 
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Com a oportunidade de presenciar algumas atividades específicas da Política 

e o desejo de ouvir as assistidas da Defensoria Pública, incluímos também observações, 

tanto direta quanto participante, de atividades do Mães em Cárcere. Stake (1999, p.60) dá 

grande importância às experiências da pesquisadora para que essa fase da pesquisa seja 

frutífera. Para ele, além da experiência como observadora, a experiência da investigadora 

qualitativa deve leva-la ao que conduz uma compreensão significativa, de reconhecer 

boas fontes de dados e comprovar a veracidade e solidez de suas interpretações.  

O primeiro documento que nos valemos foi a Deliberação do Conselho 

Superior da Defensoria Pública de São Paulo 291/14, que formalmente organiza a Política 

Mães em Cárcere. Nele, estão as principais rotinas de trabalho definidas para o 

funcionamento do Mães em Cárcere, quais órgãos da Defensoria Pública atuam e qual o 

papel de cada um deles, o que possibilitou entender quais as diferenças de atendimento 

de uma mãe presa para outras assistidas da Defensoria paulista.  

As deliberações do Conselho Superior da Defensoria Pública (CSDP) paulista 

são decorrentes do poder normativo desse órgão, definido no art. 31, III, da Lei 

Complementar 988/06 do estado de São Paulo. São normas internas, de observação 

obrigatória por todas as que compõem a instituição e tem um procedimento específico de 

criação. Por integrar a Defensoria Pública há alguns anos, sabia que um outro documento 

importante para a análise da política, especialmente para conhecer registros do processo 

de aprovação da já citada deliberação, era o procedimento administrativo que tramitou no 

Conselho Superior sobre o assunto. 

Assim, solicitamos cópias do procedimento CSDP 215/13, que registrou a 

proposta inicial da deliberação que organizava o Mães em Cárcere, o parecer da Escola 

Superior da Defensoria Pública sobre o projeto de deliberação, as dezenas de 

manifestações públicas sobre o assunto, o voto do Conselheiro-relator da proposta e as 

manifestações da Ouvidoria Externa para aperfeiçoamento da minuta de deliberação 

inicial e do voto do relator. Esse documento foi bastante útil para além de ilustrar como 

a proposta inicial da Política tomou a forma atual, mas também perceber o impacto da 

Ouvidoria Externa na construção da Política e acessar informações de pessoas com quem 

dificilmente hoje seria possível ter contato, como as estagiárias que trabalhavam no Mães 

em Cárcere nos seus primeiros anos.  
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Outra fonte de dados importante foram as entrevistas com algumas 

personagens que ajudaram a construir a Política. Após as primeiras análises dos 

documentos citados, selecionamos pessoas importantes a serem entrevistadas, por terem 

participado ativamente na construção e implementação do Mães em Cárcere: a servidora 

Michele Rosa, que atua no órgão de gestão informacional da Política, o CONVIVE; o 1º 

Subdefensor Público-geral da época em que a proposta do Mães em Cárcere foi minutada, 

Davi Depiné9; a Ouvidora Externa da Defensoria Pública no ano de 2013, Luciana 

Zaffalon Leme Cardoso; uma representante da Pastoral Carcerária que lidou com a 

formulação da Política, Heide Ann Cerneka, e as coordenadoras dos Núcleos de Situação 

Carcerária, Infância e Juventude e Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher em 2013, 

Bruno Shimizu, Diego Vale, Ana Carolina Lewin10, respectivamente.  

A primeira entrevista foi realizada com a servidora do CONVIVE com o 

objetivo de compreender de maneira mais geral o Mães em Cárcere. Escolhemos 

entrevistá-la primeiro porque, de todas as citadas acima, era a única que trabalhava em 

2019 com a política diretamente. Ainda, conhecíamos muito pouco sobre a Política e as 

informações coletadas nessa primeira entrevista foram importantes para definir quem 

seria entrevistada posteriormente e quais perguntas seriam feitas. 

As entrevistas com Heide Cerneka e com Luciana Zaffalon foram importantes 

meios para compreender como pessoas de fora da instituição encaravam a construção do 

Mães em Cárcere. Com a antiga coordenadora da Pastoral Carcerária foi possível 

conhecer alguns eventos e mobilizações que colocaram os problemas das mães 

encarceradas na agenda de políticas públicas nacional e em São Paulo e o que criou as 

condições propícias para o desenvolvimento da Política institucional. Ainda pudemos 

compreender melhor a relação entre os movimentos sociais e a Defensoria Pública 

paulista. Com Zaffalon, conseguimos perceber alguns conflitos entre os “de fora” e os 

“de dentro” da instituição. Também foi possível compreender o papel da Ouvidoria 

Externa na construção do Mães em Cárcere.  

                                                           
9 No procedimento CSDP 215/13, a proposta foi assinada pelo Renato Campos Pinto de Vitto, que 

ocupava o cargo em junho de 2013. Entretanto, foi ainda no período que Davi Depiné ocupava esse cargo 

que a proposta foi efetivamente minutada.  
10 Decidimos identificar as entrevistadas na pesquisa por serem figuras públicas, sendo que suas 
atuações foram notórias na construção do Mães em Cárcere. Nenhuma delas, inclusive, expressou o 
desejo de permanecerem anônima.  
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As entrevistas com as então coordenadoras dos núcleos especializados nos 

deram a oportunidade de compreender melhor as expectativas das defensoras públicas 

com o Mães em Cárcere, além de poder discutir o impacto das escolhas por alguns 

instrumentos mobilizados para o funcionamento da Política (como os formulários e a 

sistematização do CONVIVE) no cotidiano da instituição. Por fim, a entrevista com Davi 

Depiné proporcionou informações sobre os desafios e perspectivas da Administração 

Superior da Defensoria de São Paulo na construção da Política. O fato de Depiné ser da 

direção da instituição quando da formulação do Mães em Cárcere e no momento da 

entrevista (à época, ele ocupava o cargo de Defensor Público-Geral), permitiu também 

conhecermos como a Administração Superior encara atualmente a Política que 

estudamos.  

No geral, não houve grandes dificuldades em realizar as entrevistas. As 

realizadas com a servidora do CONVIVE e com o Primeiro Subdefensor Público-geral 

foram feitas presencialmente e gravadas. As demais foram feitas através da internet e a 

com o defensor público coordenador do Núcleo de Situação Carcerária pelo telefone, 

todas gravadas também, ante os custos de viagem e a localização distante de algumas 

entrevistadas. A entrevista com o coordenador do Núcleo de Situação Carcerária foi a 

única não integralmente transcrita, por falhas na gravação. Elas duraram cerca de 45 

minutos e foram realizadas entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. 

Também compõem o corpus empírico da pesquisa as audiências públicas 

realizadas anualmente11, como determina o art. 18 da deliberação 291/14. Foi possível 

analisar documentos audiovisuais disponíveis no Youtube da primeira e terceira 

audiências públicas realizadas, únicas disponíveis na internet. (DPESP, 2014c; DPESP, 

2017).  Observamos presencialmente a quinta audiência pública, realizada em 06 de 

fevereiro de 2020.  

Realizamos análise documental das audiências gravadas, assistimos e 

tomamos nota das principais manifestações das defensoras, servidoras e público 

presentes, destacando os depoimentos de mulheres que foram atendidas pelo Mães em 

Cárcere. Já no ano de 2020, foi possível a observação direta, que nos permitiu, além das 

anotações, ampliar as percepções do evento, ouvindo pessoas fora do ambiente controlado 

                                                           
11 As demais audiências públicas não foram gravadas. 
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da gravação, antes e depois da audiência, verificando da acessibilidade do local e quem 

eram as pessoas que se interessavam pela atividade.  

Yin (2003, p. 115) diz que as observações diretas, feitas em um bairro ou uma 

unidade organizacional, trazem uma nova dimensão na hora de compreender tanto o 

contexto quanto o fenômeno que estava sob estudo.  Nesse sentido, uma das principais 

contribuições para a pesquisa com essas observações foram as declarações de mulheres 

assistidas pela Política nas audiências públicas. As demais interlocutoras e os documentos 

analisados pouco traziam sobre as impressões dessas mulheres sobre a prisão, 

maternidade, a Defensoria Pública, entre outros assuntos. Com o depoimento dessas 

mulheres nas audiências, foi possível compreender aspectos mais subjetivos e emocionais 

envolvendo o atendimento às mães presas, possibilitando, também, conhecer melhor as 

dinâmicas atuais da Política, já que as entrevistas e os documentos levantados até então 

estavam focados na história do Mães em Cárcere.  

Uma outra oportunidade de observação participante, no duplo defensor-

pesquisador, foi acompanhar uma atividade de educação em direitos, apresentando a 

Política a mulheres presas em uma penitenciária no interior do estado de São Paulo. A 

participação nessa atividade não foi planejada como parte da pesquisa, mas surgiu de uma 

oportunidade com um compromisso profissional. Minha função, junto com as demais 

servidoras e defensoras públicas presentes, era apresentar a Política para as presas e as 

servidoras da penitenciária. Dessa forma, não agi como um observador passivo, que 

colhia as informações que escutava, assim como minha presença no campo gerava 

expectativas de atendimento e escutas para além do meu lugar de acadêmico. Yin (2003, 

p. 116) explica que as vantagens de observações participantes como essa são a 

oportunidade de conseguir permissão para eventos que, de outro modo, seriam 

inacessíveis e a capacidade de perceber a realidade do ponto de vista de alguém “de 

dentro” do estudo de caso. O principal problema que ele destaca está relacionado a 

possíveis pontos de vista tendenciosos que possam vir a ser produzidos, como já 

discutimos em tópico anterior.  

A visita à prisão foi realizada em outubro de 2019 e, como nas demais 

observações, fizemos várias anotações em caderno de campo. A atividade contou com a 

minha participação, enquanto coordenador auxiliar regional, responsável por questões 

ligadas à execução criminal, de uma servidora do CONVIVE, de uma assistente social do 

Núcleo Especializado de Infância e Juventude (NEIJ) e de uma defensora pública 
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coordenadora do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher (NUDEM). 

Participaram da atividade vinte mulheres presas, de diferentes raios da penitenciária, o 

que foi um motivo de tensão, já que foi a primeira vez que a direção do estabelecimento 

prisional reunia presas de vários raios em um mesmo local. Também acompanharam a 

atividade a diretora de reintegração social e uma agente prisional. Foi possível ainda, 

antes de encontrar as presas, conversar com a diretora geral da penitenciária, para explicar 

o motivo da nossa visita. 

A apresentação da Política foi feita em duas partes. A primeira foi dirigida 

pela servidora do CONVIVE, que apresentou o formulário do Mães em Cárcere para as 

presas, explicou em linhas gerais a Política e tirou algumas dúvidas. Depois, a assistente 

social do NEIJ tratou sobre o direito de visitas, a diferença entre acolhimento institucional 

e destituição do poder familiar e das possibilidades de atuação da Defensoria Pública na 

garantia do direito à convivência familiar. Por fim, a defensora pública coordenadora do 

NUDEM explicou o que era violência obstétrica e plano de parto. Na segunda parte, as 

outras representantes da Defensoria Pública não permaneceram, por questões de 

logística12, e fui o responsável pelo diálogo com as presas. A ideia original era apenas 

apresentar noções gerais sobre a atuação da Defensoria Pública de São Paulo nas questões 

criminais e de execução criminal relacionadas ao Mães em Cárcere. Entretanto, como 

essa unidade prisional começou a funcionar há pouco tempo e por ser afastada de outras 

comarcas com atuação direta da Defensoria Pública, as mulheres estavam ansiosas por 

alguém que respondesse dúvidas sobre seus processos individuais e foi feita uma roda de 

perguntas ao final, que não necessariamente dialogavam com a questão da maternidade.  

Essa roda de conversa auxiliou na conquista da confiança dessas mulheres, 

que passaram a se comunicar com a Defensoria Pública regularmente via carta e algumas 

delas, enviadas semanas após a atividade, foram utilizadas como fonte para a pesquisa. 

As cartas eram dirigidas expressamente para mim ou para o endereço da unidade que 

trabalho, compartilhado com elas no dia da atividade. Houve especial preocupação para 

que as presas não fossem identificadas, ocultando-se nomes, referências à endereços ou 

outras informações pessoais. Destacamos, ainda, que o uso desses documentos respeita a 

                                                           
12 As demais defensoras e servidoras residiam na capital de São Paulo e o retorno da atividade exigiria 
uma viagem de algumas horas, sendo inviável participar da atividade no período vespertino.  
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política de acesso a informações da Defensoria Pública Paulista, regulada pelo Ato 

Normativo DPG 97\201413. 

Outra contribuição valiosa para a pesquisa com essa atividade foi poder 

dialogar com trabalhadoras do sistema carcerário paulista, que também pouco apareciam 

nas demais fontes de pesquisa. Elas têm um papel fundamental no funcionamento do 

Mães em Cárcere, já que são as responsáveis por entregar e auxiliar no preenchimento do 

formulário que as mulheres utilizam para pedir a atuação da Política. Devidos aos limites 

imposto pelo tempo e pelos objetivos da pesquisa, não aprofundaremos nesse aspecto, já 

que poderia constituir sozinho uma agenda de pesquisa, mas o consideramos para pensar 

o contexto que envolve as mães presas.  

A crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 não afetou nossas 

entradas no campo, já que as entrevistas e as atividades de observação foram todas 

realizadas antes do início das restrições impostas para a contenção da doença. 

c) A análise dos dados 

Stake (1999, p. 67) diz que não existe um momento determinado para que se 

inicie a análise de dados, que consiste em dar sentido às informações e impressões que 

adquirimos ao longo da pesquisa. Para ele, o estudo qualitativo aproveita as formas 

habituais de interpretar as coisas, que acontecem de forma automática, sem um esquema 

consciente, fazendo associações dos fatos novos com já conhecidos ou destrinchando em 

partes o desconhecido, observando as relações entre si. O autor usa diferentes estratégias 

para os diferentes tipos de estudo de caso para promover a análise dos dados. Nos estudos 

de caso intrínsecos, isto é, aqueles casos que se impõe à pesquisadora por suas próprias 

características, cujo objetivo é entender o caso em si, a melhor estratégia é a da 

interpretação direta. Para os casos em que o motor da pesquisa é o interesse sobre uma 

questão específica, em que o caso é um instrumento para entendê-la, ele propõe que a 

pesquisadora faça associações categóricas. (STAKE, 1999, p. 70) Ele ressalta, entretanto, 

que não há meios fixos e de observação obrigatória para construir um bom estudo de caso, 

mas cada pesquisador precisa se valer de sua própria experiência e reflexão para encontrar 

formas de análise que funcionem para ele. 

                                                           
13 O Ato Normativo está disponível em 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=57889&idM
odulo=9788 
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Machado (2017, p. 382) valoriza a narrativa como instrumento para a análise 

do caso, considerando que analisar é descobrir mecanismos de composição, organização, 

significado, estabelecendo coerências e contradições entre esses mecanismos. Baseados 

nas fontes, nos lançamos a narrar o contexto, o caso e as unidades de análise, nem sempre 

de forma cronológica, mas organizando-as de forma interessante e poderosa para a 

pesquisa.    

A narrativa que construímos no estudo de caso comporta justamente essa 

intenção compreensiva: os documentos, entrevistas, diários de campo tornam-

se um texto autoral que oferece um modo de organizar, compor, explicitar, um 

determinado evento do mundo jurídico. E, dessa forma, a narrativa, como 

análise, agrega algo fundamental ao material coletado. Nas palavras de 

Bernadet, a análise “faz evoluir a compreensão” pois ela “aumenta os 

circuitos” pelos quais podemos percorrer o material (MACHADO, 2017, p. 

383). 

Para construir as análises dos dados desta pesquisa, nos preocupamos em 

sistematizar e compreender informações importantes sobre a história e o funcionamento 

do Mães em Cárcere. Assim, criamos arquivos digitais para armazenamento dos dados 

coletados e o dividimos por dois grandes temas, nossas unidades de análise: i) a 

construção do Mães em Cárcere; ii) órgãos e procedimentos envolvidos no seu 

funcionamento;  

Constituído o corpus empírico, analisamos alguns trechos selecionados para 

cada tema, tentando compreender quais assuntos se destacavam nos discursos das 

entrevistadas, nos documentos disponíveis e cadernos de campo.A subjetividade que 

Stake (1999) tanto destacou se fez presente nesse momento, mas nos preocupamos 

também com a validade das conclusões obtida, para que os dados não fossem usados 

como justificativa para nossas impressões, mas o fundamento das conclusões. Para tanto, 

nos valemos da triangulação para validar as interpretações obtidas, especialmente a de 

dados e teórica. Stake (1999, p. 94), que ao longo da sua obra sempre valorizou a 

interpretação e a intuição, ressalta a importância de disciplina na validação dos dados, 

verificando se o fenômeno observado se repetia em momentos diferentes ou outras fontes, 

sempre que possível, ou analisando a partir de múltiplos métodos e pontos de observação 

independentes. Tivemos a oportunidade de fazer várias entrevistas, ter contato com 

diferentes documentos e mesmo observar diretamente algumas atividades relacionadas ao 

caso estudado e buscamos envolver essas várias fontes para compreender cada unidade 

de análise.  
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Por fim, construímos narrativas para cada uma das unidades de análise, 

envolvendo as diferentes fontes de dados que obtivemos e teorias que poderiam auxiliar 

na compreensão dos dados. Com o auxílio do nosso grupo de pesquisa, buscamos, a partir 

dessas narrativas e a apresentação dos dados, aperfeiçoar nossas conclusões, buscando 

algo similar ao que Stake (1999, p. 98) chama de triangulação da investigadora, em que 

outras pessoas possam observar o mesmo fenômeno que a pesquisadora ou, quando isso 

não é possível, apresentar suas observações a terceiros para que possam formular 

interpretações alternativas.  

De maneira semelhante, Michael Burawoy (2014, p. 67) afirma que a 

cientificidade é construída pela incorporação de diferentes níveis de diálogo e interação 

na condução da pesquisa. Defendendo uma ciência reflexiva, em oposição ao positivismo, 

ele propõe que se parta do diálogo, virtual ou real, entre a observadora e as participantes 

e depois encaixada entre em outro diálogo entre os processos locais e as forças exteriores, 

que somente pode ser compreendido através da mediação com a teoria, reconstruída para 

acomodar as novidades trazidas pelo caso. Essas “conversas” entre as diferentes fontes, 

teorias e pesquisadoras se tornaram uma forma de gerar objetividade e confiabilidade às 

conclusões.  

Machado (2017, p. 385) indica que além de produzir narrativas, o Estudo de 

Caso permite também a realização de “generalizações analíticas”, mesmo em estudos de 

caso únicos, em que se busca comparar, cruzar, produzir novas inferências a partir dos 

dados produzidos. Yin (2003) acredita no Estudo de Caso como um método importante 

para generalizações, não como amostras com resultados generalizáveis estatisticamente, 

mas a partir de um conjunto particular de resultados que podem gerar proposições teóricas 

em outros contextos.  

Alves-Mazzoti (2016, p. 646) cita o exemplo de Yin sobre o estudo de caso 

conduzido por Jane Jacobs, “Morte e vida de grandes cidades”. Embora a pesquisa seja 

focada na cidade de Nova York, Jacobs parte de dados obtidos naquele contexto para 

discutir aspectos teóricos mais amplos, como o papel das calçadas e dos parques, a 

necessidade de quarteirões pequenos, os processos de favelização e desfavelização, 

chegando à construção de uma teoria sobre planejamento urbano que pode ser aplicado a 

outras cidades e, a partir dessa teoria outros estudos foram desenvolvidos, sendo 

considerado até hoje uma significativa contribuição para a área de planejamento urbano. 
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No estudo de caso que realizamos, a análise e narrativa do próprio caso 

proporcionou a possibilidade de generalizações sobre acesso à justiça, analisando 

barreiras para mães presas para acessar a Defensoria Pública. A partir da interação de 

diferentes órgãos da instituição com o Mães em Cárcere, foi possível entender melhor a 

organização da instituição. Também foi possível pensar sobre a criação e implementação 

de políticas públicas e sobre as condições do encarceramento materno. 

Partimos de uma abordagem prevalentemente indutiva, uma operação lógica 

que pressupõe que as hipóteses são geradas a partir da observação, como apontam Marília 

de Nardin Budó e Riccardo Cappi (2018, p.34). Essas hipóteses, contudo, são, conforme 

as autoras, imediatamente testadas para conferir-lhes solidez, em que encontram uma 

vertente dedutiva dos movimentos de pesquisa.  

A literatura mobilizada nos auxiliou em um primeiro momento a entender os 

fenômenos observados e, em seguida, a poder observar melhor o caso. Por exemplo, na 

entrevista que realizamos com o defensor Diego Vale, a Política foi comparada com a 

atuação em rede, comum nas políticas públicas de promoção de direitos da criança e 

adolescente. Isso provocou um interesse na literatura sobre o tema, para entender o que 

era atuar em rede, as características de uma rede de atendimento, etc. A partir dessas 

leituras, foi possível voltar aos dados colhidos no campo e valorizar dados que já 

possuíamos, mas não compreendíamos nesse contexto, como os e-mails dos estagiárias 

da Defensoria Pública que trabalharam com o Mães em Cárcere.  

Podemos então afirmar que toda pesquisa empírica requer uma vertente de 

criação e uma vertente de verificação da teoria, ambas propondo a formulação 

de uma relação plausível entre “empiria” e “teoria” – sempre difícil de ser 

encontrada, qualquer que seja seu sentido. (BUDÓ e CAPPI, 2019, p. 34) 

Com esse capítulo buscamos apresentar os caminhos metodológicos que 

levaram aos resultados apresentados adiante e compartilhar, baseados na ideia inicial de 

que a pesquisa é feita em conjunto, as nossas decisões na definição do caso, seleção e 

coleta dos dados e sua análise, na esperança de que as experiências que tivemos na 

construção da pesquisa possam estimular outras pesquisadoras a ampliar o conhecimento 

sobre políticas públicas de acesso à justiça e sobre o encarceramento feminino.  
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2 – Construindo o Mães em Cárcere: A agenda das mães encarceradas na 

Defensoria Pública 

Para compreender em profundidade o Mães em Cárcere, neste capítulo nos 

debruçamos sobre o processo de formulação dessa política pública, o contexto que 

permitiu a sua criação e as personagens que participaram do processo. Em um primeiro 

momento, apresentamos a Defensoria Pública de São Paulo, para que seja possível 

entender o ambiente em que o Mães em Cárcere surgiu. Em seguida, analisamos alguns 

momentos que entendemos marcantes para que a situação das mães presas tivesse 

condições de ser considerado um problema e fosse inserida na agenda pública, tais como 

as primeiras visitas da Pastoral Carcerária à cadeia feminina de Pinheiros, a criação do 

GET Mulheres Encarceradas e o Seminário “Mães do Cárcere: Construindo Caminhos 

para a convivência familiar de mulheres e crianças”.  

Ainda, discutimos a mobilização pelo estabelecimento da Política na 

Defensoria Pública, percebendo o papel dos movimentos sociais nessa construção, 

analisando como estruturas institucionais da Defensoria Pública, a exemplo da Ouvidoria 

Externa e do Ciclo de Conferências, permitem que a sociedade civil paute a agenda 

governamental. Por fim, analisamos também as resistências à construção da Política.  

2.1 – Conhecendo a Defensoria Pública 

A Defensoria Pública é a instituição responsável pela assistência jurídica 

integral, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, sendo, em especial após as 

alterações constitucionais promovidas pela EC 80\14, muito mais do que um meio de 

acessar o judiciário a baixo custo, mas instituição promotora dos direitos humanos. Tiago 

Fensterseifer (2017, p. 170) explica que até a Constituição Federal de 1988, o acesso à 

justiça era confundido com o acesso ao judiciário, centrada na oferta de serviços jurídicos 

gratuitos para manifestação principalmente em ações judiciais individuais. Com a 

Constituição Federal atual, definiu-se a garantia de assistência jurídica, que envolve a 

garantia de direitos individuais, através da assistência judiciária, mas também todo um 

espectro de atuação extrajudicial, como a orientação jurídica, educação em direitos, 
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práticas extrajudiciais de conflitos, etc. Também merece destaque a litigância estratégica 

e as ações coletiva como meios de acesso à justiça que não se limitam a enfrentar 

obstáculos financeiros.  

O modelo de assistência jurídica preconizado pela Constituição Federal 

brasileira é inspirado no modelo público de assistência descrito por Bryanth Garth e 

Mauro Cappelletti (1988), no clássico “Acesso à Justiça”, livro que introduziu os 

resultados do projeto de Florença14, com análise de obstáculos e as soluções construídas, 

para o acesso à justiça em diversos países da Europa e nos Estados Unidos.  Esses autores 

explicam que inicialmente o acesso das pessoas mais pobres ao sistema de justiça era 

promovido por advogadas particulares, sem contraprestação, reconhecendo-se o direito 

ao acesso ao judiciário, mas sem qualquer apoio estatal. Era o modelo pro bono, que 

atualmente é promovido por instituições sem fins lucrativos, núcleos de advocacia 

popular ou de universidades, como complemento ao sistema de assistência jurídica 

pública. A crítica a esse modelo é não propiciar, sozinho, o acesso à justiça enquanto 

direito.  

Diante da insuficiência do modelo pro bono, Garth e Cappelletti (1988, p. 35) 

apontam que alguns países estudados no projeto Florença passaram a adotar o modelo 

que chamaram de judicare, em que o Estado pagava os honorários de advogadas 

particulares aos que não pudessem suportar esse custo. O sistema judicare, entretanto, 

segundo os autores, é eficiente para desfazer a barreira do custo, mas é ineficiente para 

vencer outros obstáculos além da pobreza, como a falta de conhecimento sobre direitos, 

a necessidade de litígios organizacionais e com limitações para oferecer acesso a ações 

coletivas. Apesar de não preconizado constitucionalmente, o modelo judicare subsiste no 

Brasil, para compensar a ausência de defensoras públicas em todas as comarcas. Em São 

Paulo, especificamente, um dos maiores convênios da Defensoria Pública é com a OAB 

paulista, que atua em comarcas em que a Defensoria não tem unidades, em caso de 

colidência de interesses de várias usuárias no mesmo processo ou quando a unidade 

instalada na comarca não tem defensoras e servidoras o suficiente para suprir toda a 

demanda por assistência jurídica.  

                                                           
14O Projeto Florença consistiu em uma grande mobilização de pesquisadoras empíricas de diversos ramos 

das ciências sociais para a coleta de dados sobre o sistema de justiça de diferentes países na década de 

sessenta e setenta e teve como consequência a proliferação de estudos sobre o acesso à justiça. (PORTO, 

2009). 
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O último modelo apresentado por Garth e Capelleti (1988, p. 39) é o de advogadas 

remuneradas pelos cofres públicos. Na sua gênese, contava com escritórios de vizinhança, 

no Programa de Serviços Jurídicos do Office of Economic Opportunity, nos Estados 

Unidos. Eram montados escritórios de advocacia nas comunidades pobres, com 

trabalhadoras dedicadas apenas para essa função, em que se estimulava a promover a 

consciência das pessoas pobres sobre seus direitos, litigar estrategicamente, com ações 

coletivas e praticando lobbys para reforma da legislação em favor de suas usuárias.  Uma 

crítica importante ao modelo público de assistência jurídica diz respeito à sua 

independência em relação aos entes públicos A preocupação se justifica, uma vez que o 

Estado é constantemente violador de direitos e alvo de ações judiciais, frente a omissões 

do poder público na garantia de direitos sociais ou por violências praticadas por suas 

agentes, por exemplo.  

Provavelmente, um problema ainda mais sério desse sistema é que ele 

necessariamente depende de apoio governamental para atividades de natureza 

política, tantas vezes dirigidas contra o próprio governo. Essa dependência 

pressupõe que uma sociedade tenha decidido que qualquer iniciativa jurídica 

para ajudar os pobres é desejável, mesmo que signifique um desafio à ação 

governamental e às ações dos grupos dominantes na sociedade. (GARTH, 

CAPELLETTI, 1988, p. 42) 

 Por essa razão, uma das principais bandeiras na luta pela efetivação das 

defensorias públicas no país foi o reconhecimento constitucional da autonomia funcional, 

administrativa e financeira, que se consolidaram com as Emendas Constitucionais 

45/2004 (para as defensorias estaduais), 69/2012 (para a Defensoria Pública do Distrito 

Federal) e 74/2013 (para a Defensoria Pública da União). Autonomia funcional, segundo 

Diogo Esteves e Franklyn Roger Alves Silva (2018, p. 76) garante à Defensoria Pública 

liberdade de atuação no exercício de suas funções institucionais, submetendo-se 

unicamente aos limites legais e constitucionais, sem interferência dos outros poderes. A 

autonomia administrativa permite à instituição praticar de maneira livre atos de gestão 

independentemente da influência dos demais poderes, como a aquisição de materiais ou 

a organização de concurso público (ESTEVES E SILVA, 2018, p. 76). Por fim, a 

autonomia financeira assegura a iniciativa de proposta orçamentária dentro dos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (ESTEVES E SILVA, 2018, p. 89).  

Em São Paulo, a Defensoria Pública se organiza apenas em 2006, com a 

edição da lei complementar estadual 988/06, em substituição aos serviços prestados pela 

Procuradoria Geral do Estado, que tinha um setor específico para a assistência jurídica 

aos mais vulneráveis, a Procuradoria de Assistência Judiciária. A precariedade do 
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atendimento e a falta de autonomia das procuradoras estaduais foram os principais 

motores para que se exigisse o cumprimento do previsto constitucionalmente no estado. 

Elída Lauris resume a situação da assistência jurídica em São Paulo antes da criação da 

Defensoria Pública: 

Até à criação da Defensoria Pública, o sistema oficial de acesso à justiça do 

estado de São Paulo estava ligado ao poder executivo através da Procuradoria 

de Assistência Judiciária (PAJ). Ao longo dos anos, o trabalho da PAJ padecia 

de sérios problemas relacionados com a falta de autonomia do órgão e com o 

curto alcance dos serviços prestados (Maffezoli, 2005; Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, 2008). O número de procuradores de assistência 

judiciária não permitia atender à demanda existente em todo o estado 

(LAURIS, 2009, p. 133) 

Eneida Haddad (2011), em artigo que retoma a história do Movimento pela 

Criação da Defensoria Pública de São Paulo, narra, entre outros enfrentamentos, o 

conflito gerado entre a Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria de Assistência 

Judiciária quando tramitava no Congresso Nacional o projeto de lei para a instalação de 

audiências por videoconferência para as presas no estado, ilustrando a falta de lógica de 

um mesmo órgão defender tanto os interesses do Estado quanto dos mais vulneráveis. Em 

entrevista com o defensor Renato Campos de Vitto, ela traz o seguinte relato: 

Eu me lembro que, naquela ocasião, a PGE fez dois pareceres, um primeiro 

que concluía pela ilegalidade e um segundo que concluía pela legalidade, 

inclusive sugerindo, no final do parecer, que os procuradores da Assistência 

judiciária que se recusassem a participar estariam sujeitos a apuração de falta 

funcional. (HADDAD, 2011, p. 57) 

Segundo Haddad (2011, p. 50), o estranho hibridismo na Procuradoria Geral 

do Estado, promovendo a defesa dos atos do governo estadual e concomitantemente 

também questionando suas ações e omissões, se arrasta desde 1947, quando da criação da 

Procuradoria de Assistência Judiciária. O conflito se tornou inconciliável devido ao 

surgimento de condições históricas favoráveis à criação da Defensoria Pública em São 

Paulo, como a previsão constitucional da instituição, sua consolidação na grande maioria 

dos estados brasileiros e o anseio popular pelo acesso à justiça. Articuladas no Movimento 

pela criação Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mais de 400 entidades que 

militavam pela defesa da infância e juventude, pelos direitos humanos, da moradia e na 

área criminal exigiram que São Paulo também organizasse uma Defensoria Pública nos 

termos do art. 134 da Constituição Federal (HADDAD, 2011, p. 61) 

Para além de apenas criticar os obstáculos ao acesso à justiça no estado e 

apontar o descumprimento da norma constitucional, o movimento apresentou um 

anteprojeto de lei para a estruturação da instituição. O anteprojeto teve suas principais 
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propostas incluídas na lei orgânica da Defensoria Pública do estado de São Paulo, como 

a Ouvidoria Pública externa e independente e o Ciclo de Conferências. A Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo não deve, portanto, apenas sua gênese ao movimento 

popular, mas sua estrutura atual é fruto da convergência de movimentos de procuradoras 

de assistência judiciária, militantes do movimento negro, da infância e juventude, do 

movimento estudantil, etc. Thaís A. Soares (2011, p. 242) defende que a Defensoria 

Pública de São Paulo se constituiu em um modelo inovador para o sistema de justiça e 

mesmo para as outras defensorias públicas, apesar de limitações estruturais, em especial 

com os altos custos com o convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Nesse sentido, Soares (2011, p. 208) identifica alguns órgãos da instituição 

de singular importância na estrutura inovadora da Defensoria Pública paulista, dentre eles 

destacamos: o Conselho Superior, que tem entre suas membras representante do nível 

inicial da carreira de defensora pública e, com direito a voz apenas, uma Ouvidora 

externa;  a EDEPE (Escola da Defensoria Pública de São Paulo), que promove cursos de 

capacitação que vão além da mera dogmática, fomenta atividades de educação em direitos 

para toda a comunidade e a pesquisa científica produzida por defensoras públicas e 

servidoras;  os núcleos especializados, que atuam em demandas estratégicas  advindas, 

especialmente, de setores organizados da sociedade civil, como ONGs, associações e 

coletivos populares. 

A estrutura organizacional da Defensoria Pública paulista reflete, através dos 

órgãos técnicos, os pontos principais defendidos desde a militância pela 

criação da instituição e considerados inovadores porque não adotados na forma 

de atuar da Procuradoria de Assistência Judiciária- PAJ, origem daquela 

militância, como das defensorias de outros estados:  a participação da 

sociedade civil, a democratização interna da instituição, a interdisciplinaridade 

e educação preventiva. Em cada um dos órgãos internos é possível identificar 

esses princípios. (SOARES, 2011, p. 208) 

Ainda, a lei complementar 988/06 previu diferentes mecanismos de 

participação popular na Defensoria Pública paulista, como a Ouvidoria Externa, o 

Momento Aberto nas reuniões do Conselho Superior e as Conferências Estaduais, que 

serão detalhadas mais adiante. Esses instrumentos foram uma tentativa dos movimentos 

sociais que compuseram o Movimento Pela Criação da Defensoria Pública de São Paulo 

em manter seu protagonismo na construção e consolidação da instituição, suas ações e 

políticas públicas prioritárias.  

As prioridades da Defensoria Pública são formalmente definidas em Planos 

de Atuação, previstos no art. 7º, §3º da lei complementar 988/06 do estado de São Paulo, 
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elaborados com base na Conferência Estadual e Conferências Regionais, realizadas a cada 

dois anos. A lei orgânica da Defensoria Pública paulista prevê ainda que o Plano é uma 

das balizas para a formulação da proposta orçamentária da instituição (art. 9º), aprovado 

pelo Conselho Superior da Defensoria. Na apresentação do Plano 2020/2021, O Defensor 

Público-Geral, Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, e o 1º Subdefensor Público-Geral, 

Rafael Pitanga Guedes, explicaram seu significado e como ele foi constituído: 

Como ocorre a cada dois anos, o Plano de Atuação da Defensoria Pública reúne 

as propostas aprovadas pela sociedade civil em sua Conferência Estadual, 

momento de encerramento de seu Ciclo de Conferências. As 30 propostas 

temáticas que compõem o presente Plano de Atuação foram aprovadas na VII 

Conferência Estadual da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, realizada 

na cidade de São Paulo, em novembro de 201915  

O documento apresenta as metas da Defensoria, definidas nas Conferências 

Estaduais, os resultados esperados, os órgãos responsáveis, as atividades a serem 

realizadas para alcançar os objetivos e os prazos definidos para sua consecução. As metas 

são divididas em nove, como direitos humanos, proteção dos direitos da criança e 

adolescente, situação carcerária, etc.  No ano de 2020, foram incluídas ainda metas da 

instituição para atuação frente à pandemia de COVID-19, formuladas pela Administração 

Superior da Defensoria paulista, os Núcleos Especializados, a Ouvidoria Externa e o 

Comitê de Monitoramento da COVID-19 no estado.  

Rafael Bessa Yamamura (2018, p. 157) aponta um descompasso entre o plano 

de atuação definido após as conferências e a atuação ordinária das defensoras públicas. 

Quando entrevistou algumas membras da Defensoria Pública, escutou da maioria um 

entusiasmo sobre mecanismos de participação popular na instituição, mas também o 

reconhecimento do pouco impacto no cotidiano de suas atuações daquilo pactuado no 

plano e no Ciclo de Conferências (YAMAMURA, 2018, p. 176).  Para o pesquisador, as 

propostas do plano possuem um elemento político (criação de políticas públicas, 

fiscalização de ações do poder executivo, etc) que deveria ser objeto de atenção da 

Defensoria. Citando a conferência de 2018, ele demonstra que dos trinta itens aprovados, 

que comporiam o plano anual seguinte da instituição, apenas seis não demandariam uma 

atuação mais direta, sendo que 80% deles exigiria uma ação fora da arena judicial 

(YAMAMURA, 2018, p. 90). Ele conclui, entretanto, que a instituição não transformou 

                                                           
15 O Plano Anual de Atuação 2020/2021 pode ser acessado em 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/0/202020921_VII_Plano_Atuacao_DPESP.pdf 
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essa atuação política em prioridade, o que o faz questionar a efetividade dos instrumentos 

previstos na lei orgânica da Defensoria paulista para a democratização da instituição: 

As ferramentas e objetivos legais previstos formalmente na lei orgânica da 

Defensoria Pública de São Paulo, elementos típicos de um direito responsivo, 

não são hoje suficientes para o direcionamento de uma atuação que consiga 

responder efetivamente às demandas sociais de alta complexidade 

(YAMAMURA, 2018, P. 176). 

 

2.2 – Antes do Mães em Cárcere – Reconhecendo o encarceramento de mães como 

um problema no Brasil e em São Paulo 

Políticas públicas, de acordo com Oscar Oszlak e Guilhermo O’Donnel 

(1995, p. 112 e 113), são um conjunto de ações e omissões que manifestam uma 

intervenção estatal sobre um problema (cuestión) da sociedade civil, envolvendo 

iniciativas e respostas que, observadas em um determinado contexto e momento histórico, 

permitem inferir a posição do Estado sobre um tema. Os autores propõem que é possível 

localizar o estudo das transformações sociais seguindo a trajetória de um problema a partir 

de seu surgimento, desenvolvimento e eventual resolução: 

Las sucessivas politicas o tomadas de posición de diferentes actores frente a la 

cuiestión y la trama de interaciones que se va produziendo alredor de la misma, 

definen y encuadran um processo social que puede constituirse em privilegiado 

objeto de análisis para aceder a um conocimiento más informado sobre el 

estado y la socioedad latino-americanas y sus mutuas interelaciones (OSLAK 

e O’DONNEL, 1995, p. 113). 

O problema, entretanto, não é identificado apenas através de análises técnicas. 

Milena Pavan Serafim e Rafael de Brito Dias (2012, p. 123) explicam que a sua 

identificação e a construção da agenda envolvem valores e interesses, condicionados a 

interesses ideológicos e a projetos políticos, refletindo disputas de poder entre as 

personagens envolvidas. Oslak e O’Donnel (1995, p. 110) conceituam problemas como 

assuntos (demandas e necessidades) problematizados socialmente, isto é, quando classes 

sociais, organizações, grupos ou mesmo indivíduos estrategicamente situados entendem 

que determinada situação deve ser incorporada à agenda de problemas socialmente 

vigentes. De maneira semelhante, Ana Cláudia Niedhart Capella (2018, p. 15) explica, a 

partir do interacionismo simbólico, que situações objetivas, mesmo que disfuncionais, 

não são condição suficiente para que se reconheça um problema. Eles são, nessa 

perspectiva, construções sociais, implicando também na análise de juízos subjetivos, 
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devendo a analista de políticas públicas explicitar as definições e pressupostos 

subjacentes a determinadas construções.   

Nesse sentido, Oslak e O’Donnel (1995, p. 111) defendem que nos estudos 

de caso sobre políticas públicas deve-se privilegiar a análise do período prévio ao 

surgimento do problema, sendo interessante entender quem reconheceu o assunto como 

problemático, que recursos e estratégias se valeu para transformá-lo em problema, sua 

capacidade de mobilização, alianças e recursos. 

Resumiendo, ¿Quién y cómo problematiza un asunto? ¿Quién, cómo y cuándo 

logra convertirlo en cuestión? ¿Sobre la base de qué recursos y alianzas?, ¿con 

qué oposición? ¿Cuál es la definición inicial de la cuestión? (OSLAK e 

O’DONNEL, 1995, p. 111) 

O instrumento que reflete a priorização de temas e problemas a serem 

trabalhados por um governo é conhecido como agenda (SERAFIM e DIAS, 2012, p. 125) 

e pode ser classificada em três tipos: sistêmica, governamental e decisória (SERAFIM e 

DIAS, 2012, p. 130; CAPELLA, 2018, p. 32) A primeira trata do conjunto de situações 

que despertam a atenção da sociedade ou quando parte dela demanda atenção especial do 

Estado frente a uma situação. A agenda governamental, por sua vez, é a que permeia a 

atenção das formuladoras de políticas públicas.  A decisória envolve aqueles temas 

centrais que serão objeto de ação estatal. (CAPELLA, 2018, p. 29).  

A partir da entrevista com Heide Cerneka, antiga coordenadora da Pastoral 

Carcerária, percebemos um caminho longo para que as situações vividas pelas mães 

encarceradas fossem encaradas como um problema a serem incorporadas nas agendas 

sistêmicas e governamentais no país e especialmente da Defensoria Pública. Antes de 

falar sobre o Mães em Cárcere, Cerneka16 fez questão de nos apresentar as primeiras ações 

da Pastoral Carcerária em São Paulo no atendimento a mulheres presas. Ela conta que 

começou a visitar o “Cadeião de Pinheiros” em 1997, formado por quatro unidades 

prisionais, com entre 500 e 1000 presos cada, sendo duas masculinas e duas femininas, 

controladas pela Secretaria de Segurança Pública. Na época, ela era a responsável pelas 

visitas nas cadeias femininas. Com duas visitas semanais com sua pequena equipe, 

percebeu que as mulheres presas tinham necessidades diferentes dos homens, das quais 

se destacavam questões relacionadas à maternidade:  

mas tinham mulheres prestes a parir e elas falaram que, quando elas iam para 

o hospital, se não dava à luz lá na cadeia porque faltou socorro, quando elas 

                                                           
16 Entrevista realizada em 02 de fevereiro de 2020 
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iam dar à luz, geralmente dentro de 01 dia elas estavam de volta na cadeia e 

não tinha como saber onde estavam os filhos17.  

Partindo dessas reclamações e guiada pela previsão constitucional de garantia 

às presidiárias de permanência com seus filhos durante a amamentação (art. 5º, inciso L, 

da Constituição Federal de 1988), a Pastoral Carcerária começou a realizar articulações 

em defesa das mães e grávidas encarceradas, sendo uma das primeiras conquistas a 

transferência das mulheres grávidas para estabelecimentos prisionais controlados pela 

Secretaria de Administração Penitenciaria, que garantia um mês de contato das mães com 

seus filhos.  

Na SAP era um pouco mais fácil, mas mesmo assim, naquela época, a SAP era 

quase como “estamos fazendo um favor de deixar a mulher ficar com o bebê 

por 01 mês”, e isso foi depois de muita briga, mas finalmente estavam 

“deixando” a mulher ficar 30 dias com seus bebês. 

O ano de 1997, no qual se iniciaram as visitas às mulheres presas em Pinheiros 

pela Pastoral Carcerária, é marcado pelo esforço da Conferência Nacional de Bispos do 

Brasil (CNBB) em colocar em pauta as condições de encarceramento no país, com o tema 

“A Fraternidade e os encarcerados” e o lema “Cristo liberta de todas as prisões”.18 

Segundo a CNBB, o objetivo da campanha era despertar a sensibilidade das cristãs e de 

todos os homens e mulheres “de boa vontade” para que pudessem perceber a realidade 

carcerária no país e se comprometerem com as mudanças necessárias, auxiliando  as 

presas a se tornarem sujeitos ativos no seu processo de conversão e reinserção na 

sociedade, colaborando com autoridades judiciárias, penitenciárias e legislativas a 

reformar e cumprir as leis. Também foi elencado como objetivo criar estruturas de 

atendimento e ajuda às presas e suas famílias e estabelecer parcerias com igrejas e 

organizações da sociedade civil que atuam nessa área19.  

A campanha foi um marco para a Pastoral Carcerária e representa um esforço 

de alguns setores da Igreja Católica para que as condições de encarceramento no país 

fossem reconhecidas como um problema e inseridas nas agendas governamentais e 

decisórias de diferentes esferas do poder, não se colocando apenas como uma organização 

que auxiliaria presas com assistência material e religiosa, mas também como 

impulsionadora de políticas públicas nessa área.  

                                                           
 
18 Disponível em https://carceraria.org.br/igreja-em-saida/cf-de-1997-sobre-prisoes-no-pais-completa-
20-anos 
19 Disponível em https://campanhas.cnbb.org.br/campanha/fraternidade1997 
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Cerneka apontou ainda como um instrumento importante para o 

reconhecimento do problema das mulheres presas no país a formação do Grupo de 

Estudos e Trabalho (GET) “Mulheres Encarceradas”, como um catalisador das lutas por 

políticas públicas sobre o tema: 

Naquela época, eu comecei a trabalhar com o ITTC e eu acabei fazendo essa 

ponte entre ITTC-Pastoral, porque o ITTC, apesar de ser fundado para 

trabalhar com questões de cidadania, acabou, quase sempre, trabalhando com 

mulheres. Naquela época, ainda estava nova no ITTC, mas tinha atores, gente... 

Foi uma coisa mágica. Mas não mágica. Foi uma coisa de verdade e de muita 

luta. Então tinha pessoas como Emma, Rodrigo, Kenarik, que se conheciam há 

muito tempo e acabou fazendo um seminário juntos. Oficialmente, eu acho que 

o primeiro seminário das mulheres foi tornado pela AJD, ITTC, (...) com 

Claudia Luna, também era antes da Defensoria. Mas esse grupo consolidou em 

um grupo que acabou se chamando Grupo de Estudos e Trabalho em Mulheres 

Encarceradas. 

Capella (2018, p. 17), citando Schattschneider, diz que quando um grupo de 

formuladoras de política busca levar adiante sua visão sobre um problema, procurará 

expandi-lo, mobilizando o grupo maior de indivíduos que compõe a audiência, muitas 

vezes externos ao governo. Para nós, o GET Mulheres Encarceradas é uma expressão 

desse esforço pela mobilização de um grande grupo para promover a agenda pelos direitos 

das mulheres presas. 

Alessandra Teixeira (2002, p. 6) explica que as origens do GET Mulheres 

Encarceradas remontam a um encontro em 2001 entre quatro entidades, a Associação de 

Juízes pela Democracia (AJD), a Colibri, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) 

e a OAB (através das comissões de Direitos Humanos e da Mulher Advogada) em 

novembro de 2001, para discutir a situação da mulher encarcerada no Brasil, 

especialmente seu acentuado perfil de exclusão social e as violências de gênero sofridas. 

Uma das resoluções do encontro foi a decisão de se articular por políticas específicas de 

execução penal voltadas à mulher presa, com especial atenção à preservação dos vínculos 

familiares. Com o final do ano de 2001, o grupo se reuniu novamente para um balanço 

dos encaminhamentos do primeiro encontro, agora com a participação do Coletivo 

Ministério Público Democrático, a Pastoral Carcerária, dentre outras.  

Teixera (2002, p. 6) destaca duas vitórias importantes a partir desses 

primeiros encontros que fundaram o grupo. O primeiro foi a resolução 96 da Secretaria 

de Administração Penitenciária que regulamentou as visitas íntimas para mulheres presas 

em São Paulo, direito que era sistematicamente negado a elas até então. O segundo foi o 

Aviso 269/02 do Procurador Geral de Justiça que recomendou às promotoras de justiça 
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que observassem a necessidade de citação pessoal das mães presas em ações de 

destituição do poder familiar ou outras relativas ao vínculo com a criança.   

Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna Angotti (2019, p. 31) explicam que o 

GET fez outros encontros e, junto com outras entidades, provocou a Organização dos 

Estados Americanos (OEA), denunciando a situação das mulheres encarceradas no país, 

o que motivou a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial em 2008, coordenado 

pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, do governo federal.  O GET também 

participou do Movimento pela Defensoria Pública em São Paulo, contribuindo para a 

criação da instituição no estado.  

Cerneka explica o impacto do GET Mulheres Encarceradas para que os 

problemas das mulheres presas fossem incorporados nas agendas governamentais, por 

envolver pessoas e organizações com capacidade para dialogar com as instituições do 

sistema de justiça: 

Acho que foi realmente o grupo que a gente chama GET Mulher, que é o grupo 

de estudos e trabalhos mulheres encarceradas. Foi esse grupo que conseguiu 

mobilizar todos e tinha força para conversar com o Tribunal de Justiça... que 

tinha força para levar casos específicos e questões para o MP. Por exemplo, 

tinha um pouco de lado, mas tinha um inquérito civil público promovido por 

Davi Depiné sobre a revista das crianças, que estava tentando como nós vamos 

promover... então vistoria para uma criança entrar. Então tinha coisas como 

essas, que também fazia parte de todo o movimento para reconhecer que 

mulheres presas são mães e os filhos sofrem. 

Um outro marco importante para a consolidação de agendas sistêmica e 

governamentais que considerasse os problemas das mães encarceradas foi o Seminário 

“Mães do Cárcere: Construindo caminhos para a convivência familiar de mulheres e 

crianças”, promovido pela Pastoral Carcerária, junto com a Defensoria Pública de São 

Paulo, com a participação do Tribunal de Justiça paulista. O seminário foi realizado em 

2011 e dele se originou a Carta de São Paulo, na qual os diferentes órgãos e instituições 

públicas que participaram do evento se comprometeram com ações e diretrizes pela 

garantia do direito à convivência entre mulheres presas e seus filhos.  

A Carta de São Paulo é expressamente citada na deliberação 291/2014 do 

Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo como um dos fundamentos da 

criação da Política Mães em Cárcere, demonstrando o impacto dessa ação na formulação 

de políticas públicas: 

CONSIDERANDO a Carta de São Paulo, documento resultante dos debates 

ocorridos no Seminário “Mães do Cárcere: Construindo Caminhos para a 



44 
 

Garantia da Convivência Familiar de Mulheres e Crianças”, organizado pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pela Pastoral Carcerária e pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos dias 18 e 19 de agosto de 2011, 

contando com a participação de magistrados, Defensores Públicos, assistentes 

sociais, psicólogos, representantes da Sociedade Civil e Servidores dos 

Poderes Executivo e Judiciário; 

O primeiro ponto da Carta dizia respeito à mobilização do sistema de justiça 

pela extensão da figura da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções 

Penais às mães nas unidades prisionais que não oferecessem condições de abrigo para a 

mãe e filhas de tenra idade ou em período de amamentação, independente do regime de 

pena. A carta trazia ainda a preocupação com os espaços físicos das unidades prisionais, 

que deveriam ser adequados para o cuidado de crianças e que a informação sobre gravidez 

ou maternidade estivessem informadas nos processos criminais. 

Foi proposto também integrar a equipe técnica da penitenciária em que a mãe 

estava presa à formulação dos Planos de Atendimento Individual e Familiar das crianças 

e adolescentes acolhidas institucionalmente ou em famílias acolhedoras, previsto no art. 

19, §1º do Estatuto da Criança e Adolescente. Além disso, o sistema de justiça e as 

secretarias de assistência municipais foram estimulados a garantir meios e recursos para 

visitas das filhas às mães presas, inclusive afastando o uso de práticas que pudessem 

causar constrangimento, como a revista vexatória nas crianças visitantes ou o uso de 

algemas nas mães.   

Heide Cerneka explica que o seminário representava “muita gente querendo 

trabalhar junto para ter uma resposta”, destacando-se a importância da construção de 

apoios para o reconhecimento do encarceramento materno como um problema e sua 

inserção nas agendas sistêmicas e governamentais. Políticas públicas como o Mães em 

Cárcere para a então representante da Pastoral Carcerária era um processo coletivo. Victor 

Manuel Barbosa Vicente (2015, p. 86) classifica uniões como essa como a formação de 

uma coalizão de defesa. Para ele, o policymaking e o decionmaking, isto é, a formulação 

de políticas e as decisões sobre elas, são fruto de amplas coalizões, com atrizes de dentro 

e de fora da estrutura do governo, que surgem com a aproximação de pessoas de variadas 

posições (representantes eleitas, funcionárias públicas, intelectuais, associações, etc), que 

tem um determinado grau de ações coordenadas ao longo do tempo, e compartilham do 

mesmo sistema de crenças sobre assuntos políticos fundamentais.  
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2.3 – Uma política construída a partir dos movimentos sociais 

Uma das razões para se estudar a política Mães em Cárcere é poder analisar 

a relação da Defensoria paulista e os movimentos sociais na construção de políticas 

públicas para o acesso à justiça no estado de São Paulo. A Política é fruto, essencialmente, 

de provocação de movimentos sociais por atenção adequada aos problemas enfrentados 

por mães e grávidas encarceradas no estado, como esclarece Davi Depiné, 1º Subdefensor 

Público-Geral quando da formulação do Mães em Cárcere: 

É interessante ressaltar que essa política não surge a partir de uma provocação 

interna de defensores ou uma iniciativa que tenha partido do bojo da 

defensoria. Não que não houvesse essa preocupação, mas acho que havia de 

maneira não organizada, ela havia de maneira difusa. Algumas unidades atuais 

vêm de maneira mais intensa com essa temática da mulher encarcerada, outras 

de maneira pulverizada, mas um grupo de mulheres de vários movimentos 

sociais, organizaram um movimento, que era o movimento mães em cárcere, 

sendo ele capitaneado por pessoas expressivas da sociedade civil e também 

que tinham alguma vinculação com o Poder Judiciário, como a 

desembargadora Kenarik, quando ela ainda participava dessa iniciativa, junto 

com pessoas da Pastoral Carcerária, com entidades que defendem os direitos 

das mulheres, como ASBRAD20.   

Para Ana Paula Lewin, uma das coordenadoras do NUDEM quando da 

formulação do Mães em Cárcere, sem a atuação dos movimentos sociais, a Política não 

existiria, destacando como função destes cobrar, fiscalizar e apoiar a construção de 

políticas públicas:  

Em todos os casos, mas falando especificamente do Mães em Cárcere, sem a 

cobrança, sem a fiscalização e sem a atuação em parceria, porque muitas das 

vezes é o que acontece, eu acho que o “mães” não teria nem saído do papel, 

não teria ganhado o impacto que ele firmou, a gente não teria atendido as 

mulheres que a gente atendeu. Então eu acho essencial, e acho que no “mães”, 

sem Pastoral e sem ITTC, ele não teria acontecido21.  

No processo administrativo 215\13 do Conselho Superior da Defensoria 

Pública Paulista, onde se registrou toda a discussão que desembocaria na aprovação da 

deliberação 291/14, que regulamentou o Mães em Cárcere, há uma síntese do histórico 

da construção da Política22. Essa síntese foi apresentada no momento aberto do Conselho 

Superior da Defensoria Pública na sessão ordinária de número 336, realizada em 19 de 

julho de 2013, por defensoras, servidoras e representantes da sociedade civil. O 

documento informa que a construção do Mãe em Cárcere começa com discussões em 

                                                           
20 Entrevista realizada em 06 de fevereiro de 2020.  
21 Entrevista realizada em 20 de fevereiro de 2020 
22 22 Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo. Página  
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2011, a partir do diálogo entre a Pastoral Carcerária, com apoio da Ouvidoria Externa, e 

os Núcleos especializados da Infância e Juventude (NEIJ), Promoção e Defesa dos 

Direitos da Mulher (NUDEM) e de Situação Carcerária (NESC), para que fossem 

articulados os atendimentos cíveis e criminais para as mães encarceradas, com uma 

política pública liderada pelos três núcleos especializados. 

Em agosto de 2011, a Defensoria Pública e a Pastoral Carcerária promoveram 

junto com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o seminário “Mães em Cárcere: 

Construindo Caminhos para a convivência familiar de mulheres e crianças”, que resultou 

na elaboração da Carta de São Paulo, com diversas diretrizes de atuação para vários 

setores do poder público na garantia de direitos das mães encarceradas. Em 2012, formou-

se uma comissão com a participação do 1ª Subdefensor Público-Geral, as coordenadoras 

dos núcleos especializados mencionados acima, defensoras públicas de diferentes áreas, 

servidoras da instituição e a Pastoral Carcerária, quando decidiram absorver a experiência 

produzida pela Comissão Jurídica da citada organização religiosa nos anos de 2010 e 

2011.  

A síntese do histórico da construção da Política apresentada na sessão 

ordinária do Conselho Superior não tinha a pretensão de esgotar toda a mobilização 

realizada até então, mas apenas introduzir às conselheiras como o projeto apresentado foi 

desenvolvido até a apresentação da proposta de deliberação. Essa apresentação passa uma 

ideia de linearidade na construção da Política que precisa ser problematizada. Por isso, 

mobilizamos com frequência nesse capítulo as entrevistas com Heide Cerneka e também 

as realizadas com Luciana Zaffalon, Ouvidora Externa da Defensoria paulista quando da 

construção do Mães em Cárcere, buscando o estranhamento com as histórias “de dentro” 

da instituição, especialmente por também compor a Defensoria Pública de São Paulo, 

buscando um contraste com as percepções de outras defensoras e servidoras.  

Michele Rosa da Silva, servidora do CONVIVE, explica que apesar do 

diálogo entre a Defensoria Pública e a Pastoral Carcerária em 2011 para um atendimento 

às mães encarceradas, essas primeiras tratativas não foram frutíferas: 

A Pastoral Carcerária junto com o ITTC, faziam diálogos com a Defensoria 

Pública, para suprimir essa demanda de forma diferenciada. Então teve um 

primeiro encontro, um seminário que aconteceu em 2011. Eu entrei como 

servidora em 2012. Desse seminário, saiu a Carta São Paulo e saiu uma cartilha 

“Mães no cárcere”, mas não teve seguimento, em relação a essas tratativas. 
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Teve até um levantamento de mulheres encarceradas, que a Defensoria Pública 

fez, mas não deu seguimento para as mães encarceradas23. 

Foi preciso que a Pastoral Carcerária, especialmente através da figura de 

Heide Cerneka, instigasse novamente a Defensoria Pública em 2012, segundo relatos de 

Michele, para que ocorressem ações mais efetivas, quando se organizou o grupo de 

trabalho que elaboraria o projeto Mães em Cárcere que, em 2014, se constituiria em 

política institucional da Defensoria Pública. Cerneka afirma que a aproximação com a 

Defensoria Pública surgiu da necessidade e da vontade de se estruturar uma política que 

atendesse às mulheres encarceradas, cujas necessidades só eram conhecidas pela presença 

constante da Pastoral no cárcere: 

Foi uma coisa super orgânica, como as coisas de uma necessidade e de algumas 

pessoas que tinham uma visão. Foi uma coisa muito orgânica porque nasceu 

da necessidade e da vontade, como a Defensoria tem esse poder, a vontade de 

pôr uma estrutura em algo que funcionasse. Eu acho que foi a Pastoral mais 

forte, porque é a Pastoral quem entra todos os dias, é a Pastoral que vê os casos, 

as mulheres e sabe por nome à necessidade. As outras entidades apoiaram, 

claro, mas a Pastoral que fica indo toda semana, todo dia, e dizendo: “fulana 

está sendo separada do seu filho; fulana está grávida ...”.  

A ligação histórica entre movimentos sociais e a Defensoria Pública paulista, 

que apresentamos na seção anterior, é uma das razões que tornou possível o 

desenvolvimento de uma política pública na instituição a partir das provocações de 

organizações da sociedade civil envolvidas com a agenda das populações mais 

vulneráveis do estado. Caio Santiago Fernandes Santos (2017, p. 114) defende que o 

modelo institucional de Defensoria Pública permite que diversos conflitos de relevante 

impacto social ingressem no judiciário, por amplificar a capacidade dos movimentos 

sociais mobilizarem o direito.  

A diversidade no repertório de possibilidade de atuação da Defensoria Pública 

contrasta com a situação anterior prevalecente em que a única saída possível 

era o ajuizamento de ação individual. Essas diversas possibilidades de atuação, 

bem como a especialização em torno de temas, fazem com que a qualidade do 

serviço legal estatal para indivíduos de baixa renda não possa ser considerado 

também “pobre”. (SANTOS, 2017, p. 114) 

O contexto sociopolítico nacional, entretanto, nem sempre permitiu a 

concretização dos direitos sociais inscritos no texto constitucional e a agenda 

governamental hegemônica no país se estruturava por políticas públicas inspiradas no 

neoliberalismo. Rubens Casara (2020) caracteriza o neoliberalismo como uma nova 

racionalidade, em que Estado, sociedade e indivíduo passam a servir os interesses do 

                                                           
23 Entrevista em 5 de setembro de 2019 
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mercado.  De acordo com Wacquant (2012, p. 509), o neoliberalismo tem como núcleo 

base a articulação entre Estado, mercado e cidadania, sendo o primeiro aparelhado para 

que o mercado possa impor sua marca à cidadania, um projeto político de reestruturação 

do Estado, que tem na mercadorização um dos seus sustentáculos, assim como a 

imposição de políticas sociais disciplinadoras, uma extensiva política penal e a 

responsabilidade individual como discurso motivador.  

No campo das políticas públicas, a partir da década de 90, de acordo com 

Mirla Cisne e Telma Gurgel (2008, p. 74), ele provoca alterações nas agendas políticas 

da maior parte dos governos, desresponsabilizando o Estado para com as políticas 

públicas de caráter universal, impondo, no plano político, a fragmentação e controle do 

potencial reivindicativo dos movimentos sociais. De acordo com as autoras, o Estado 

neoliberal engendra uma ideologia reprodutora de valores não conflitantes com a 

dinâmica social que se estabelecia, com financiamento de movimentos através de 

convênios para ações pontuais, respondendo necessidades imediatas, com Organizações 

Não Governamentais (ONGs). 

Nesse contexto, as ONGs passam a ser “parceiras” na negociação dos direitos 

sociais. Muitas vezes, os direitos são implementados de forma temporária, 

pulverizada, precária e focalizada, ferindo, portanto, o princípio da 

universalidade das políticas públicas. (CISNE, GURGEL, 2008, P. 75) 

Evelina Dagnino (2004, p. 108) explica que há, com o projeto neoliberal, uma 

redefinição de sociedade civil, com um crescimento acelerado e um novo papel das 

Organizações Não-Governamentais e a emergência do chamado “terceiro setor”, com 

ênfase na filantropia, a marginalização (e mesmo criminalização) dos movimentos 

sociais. As ONGs, nessa perspectiva, são vistas como as parceiras ideais pelos setores do 

Estado, empenhadas na transferência de suas responsabilidades para o âmbito da 

sociedade civil, produzindo como resultados positivos, mas fragmentados, pontuais, 

provisórios e limitados.  

Com o avanço do modelo neoliberal e a redução do papel do Estado, as 

políticas sociais são cada vez mais formuladas estritamente como esforços 

emergenciais dirigidos a determinados setores sociais, cuja sobrevivência está 

ameaçada. Os alvos dessas políticas não são vistos como cidadãos, com 

direitos a ter direitos, mas como seres humanos “carentes”, a serem atendidos 

pela caridade, pública ou privada. (DAGNINO, 2004, p. 108) 

Não é esse, entretanto, o caminho que percebemos na relação dos movimentos 

sociais por acesso à justiça. Na verdade, partiu-se de atuações isoladas, focadas nos 

problemas imediatos, para a construção de uma política universal, enquanto direito social 
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para o acesso à justiça. Caio Santiago Fernandes Santos (2017) faz um recorte histórico 

das ações dos movimentos sociais por acesso à justiça no Brasil, destacando 

especialmente os anos oitenta, em que as novidades e pesquisa sobre acesso à justiça se 

desenvolviam num contexto de transição democrática.  O acesso à justiça se torna pauta 

nesse período, de acordo com Santos (2017, p. 49), com o engajamento da esquerda 

política e de advogados progressistas, o apoio da Igreja Católica, que passou a ter uma 

forte ação de defesa da justiça social, o apoio financeiro e ideológico internacional, como 

de agências norte americanas, e o surgimento de novos movimentos sociais, forjando uma 

nova tradição de luta por direitos.  

Esses serviços possuíam limites para qualquer tentativa de universalização. 

Sem apoio estatal, o alcance era restrito por falta de recursos materiais e humanos. No 

entanto, diferente das perspectivas neoliberais acima apontadas, em que o resultado é uma 

ação fragmentada e focalizada como um projeto político e social, a ação desses núcleos 

jurídicos tinha como objetivo criar efeitos multiplicadores para além dos atendidos. 

Conforme Santos (2017, p. 54), um desses multiplicadores era a possibilidade em 

estratégias globais de transformação social, através dos vínculos com os movimentos 

sociais.  

Esses movimentos sociais, por sua vez, como relatamos acima, vão ser 

preponderantes no Estado de São Paulo para a criação da Defensoria Pública, agora sob 

uma perspectiva do acesso à justiça como um direito a ser assegurado para todos A criação 

de uma instituição estatal para acesso à justiça nos parece ir na contramão das políticas 

neoliberais. É fruto de uma agenda que luta pela responsabilização do Estado com as 

políticas públicas, por atendimento universal e não fragmentado.  

Lauris (2009, p. 129) diz que tem se constituído uma agenda hegemônica 

“pós-universalista” com o fim do Estado Providência, em que se pauta a redução de custos 

e a racionalização das políticas de acesso à justiça, com alguns países avançando, 

inclusive, para a privatização dos serviços jurídicos. Para ela, a construção de uma política 

pública democrática nessa área depende cada vez mais de uma ação coordenada entre 

diferentes estruturas e serviços jurídicos e a ação individual e coletiva dos cidadãos 

(LAURIS, 2009, p. 131). No Brasil, a autora compreende haver um “curto-circuito” 

histórico de direitos, em que o processo de redemocratização foi traduzido numa 

construção de direitos políticos, econômicos e sociais, que se chocavam com as medidas 

neoliberais introduzidas no país. 
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Entendemos a política Mães em Cárcere como a extensão da mesma agenda 

dos movimentos sociais pelo reconhecimento da assistência jurídica como um direito 

social, que, na contramão da ação focalizada de ONGs conveniadas com o Estado na 

prestação de serviços públicos imediatos, pauta na responsabilização da Defensoria 

Pública no atendimento integral, eficiente e universal das mães encarceradas. A 

necessidade de atuação da Defensoria Pública de forma sistemática é identificada por 

Heide Cerneka quando se percebeu que a Pastoral não tinha capilaridade o suficiente para 

uma atuação geral. Estavam restritos à casos individuais, geralmente mobilizando suas 

apoiadoras, como a própria Defensoria Pública ou entidades como o ITTC, após a 

violação de direitos. Segundo a então missionária da Pastoral Carcerária, “fazia muito 

mais sentido criar uma estrutura para isso, ao invés de atuar caso por caso”, isso porque 

o trabalho de base era imediato e reativo: 

 Trabalho de base é super imediato. Quando eu pedia já deu à luz. Já estava de 

volta numa unidade prisional sem seu filho. Já estava negando o pré-natal ou 

visita. A defensoria tinha que fazer o imediato e o institucional. 

Com a atuação da Defensoria Pública, Heide Cerneka acreditava que era 

possível atingir um número maior de mulheres, em especial no interior do estado de São 

Paulo, sendo mais eficiente poder agir antes da destituição do poder familiar ou da 

separação de mãe e filhas. Quando questionada sobre as razões para a Pastoral Carcerária 

investir na construção do Mães em Cárcere, Cerneka ressaltou o desejo dos movimentos 

sociais em expandir a atuação, para além de algumas mulheres encarceradas na capital e 

para além do enfrentamento de problemas específicos que surgiam ao longo das visitas. 

Lutaram, a partir das experiências, por uma política pública. 

Uma das estruturas que permitiu uma abertura de diálogo entre a instituição 

e a Pastoral Carcerária foram os núcleos especializados. Os núcleos são órgãos da 

Defensoria Pública especializados em temas específicos, que atuam em diversas frentes, 

mas sempre com a ideia de uma atuação estratégica. Assim, apoiam as defensoras 

públicas das unidades da Defensoria Pública com estudos, materiais de apoio, na 

construção de peças jurídicas mais elaboradas, promovem ações coletivas ou mesmo 

individuais que possam ser estrategicamente importantes, exercem, por vezes, o papel de 

grupo de pressão pela aprovação ou rejeição de projetos de lei, com pareceres e reuniões 

com representantes do legislativo e executivo e trabalham com educação em direitos e 

refletem sobre a própria estruturação da Defensoria Pública. 
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Como atuam de forma especializada em temas sensíveis, os núcleos têm 

proximidade com os movimentos sociais para a execução de suas funções. Heide Cerneka 

ilustra isso com a sua familiaridade com as coordenadoras da Núcleo de Situação 

Carcerária quando estavam pressionando para a criação do que viria a ser o Mães em 

Cárcere. Luciana Zaffalon24 via os núcleos como parceiros internos, que tem a expertise 

do tema, e ajuda as pessoas dentro da instituição a perceberem demandas externas que 

podem estar invisíveis. Diego Vale, um dos coordenadores do Núcleo da Infância e 

Juventude da Defensoria de São Paulo quando da formulação do Mães em Cárcere, afirma 

que o papel dos núcleos especializados na interlocução dos movimentos sociais, 

especialmente na área de defesa da criança e adolescente, que exige uma rede de 

parceiros: 

Então, partiu dessa atuação, por nós, enquanto núcleos, e essa grande 

referência para a sociedade civil, nós temos essa atribuição prevista em 

regimento, então era natural que isso acontecesse o levantamento da bandeira 

pelos núcleos. Nos núcleos, a articulação é decisiva, a gente trabalha em um 

processo de cooperação e de amistosidade nas relações institucionais25. 

 

2.4 - Os movimentos sociais dentro da Defensoria Pública: A Ouvidoria Externa e 

os Ciclos de Conferência e a construção do Mães em Cárcere 

Em São Paulo, a proximidade da Defensoria Pública com movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil, como a Pastoral Carcerária, na construção de políticas 

públicas não se dá apenas com o diálogo com os núcleos especializados, mas também 

pela própria constituição da instituição, com diferentes mecanismos democráticos para 

que a sociedade civil fosse uma das protagonistas na definição da agenda da instituição, 

como a Ouvidoria Externa e o Ciclos de Conferência.  

Conforme art. 36 da Lei Complementar Estadual 988/06, que regulamenta a 

Defensoria Pública de São Paulo, a Ouvidoria é órgão superior da Defensoria Pública do 

Estado, devendo participar da gestão e fiscalização da instituição e de suas membras e 

servidoras. Segundo o art. 42 da mesma lei, ela tem dentre as suas atribuições: receber 

reclamações quanto a qualidade dos serviços prestados pela instituição, bem como sugerir 

aprimoramentos; estimular a participação da cidadã na identificação dos problemas, 

fiscalização e planejamento dos serviços prestados pela Defensoria de São Paulo, etc.  

                                                           
24 Entrevista realizada em 03 de dezembro de 2019 
25 Entrevista realizada em 04 de dezembro de 2019 
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Compõem a Ouvidoria Externa, a Ouvidora e o Conselho Consultivo. Esse 

último é composto por onze membras nomeadas pelo Defensor Público Geral, após 

indicação da Ouvidora, que tem como finalidade precípua acompanhar os trabalhos do 

órgão e formular críticas e sugestões para o aprimoramento do serviço público, 

constituindo-se canal permanente de comunicação com a sociedade civil. Ainda, de 

acordo com o §2º do art. 39 da citada lei complementar estadual, a indicação das 

integrantes do Conselho Consultivo recairá sobre pessoas e representantes de entidades 

notoriamente compromissadas com os princípios e atribuições da Defensoria Pública do 

estado. 

Heide Cerneka explica que a Ouvidoria era um espaço privilegiado para os 

movimentos sociais pressionarem a Defensoria Pública para a construção de uma agenda 

com interesses dos grupos vulneráveis. Explicou, ainda, que apesar de não ter dificuldades 

em tratar da pauta das mães encarceradas com a administração da Defensoria Pública, a 

Ouvidora Externa naquela época, Luciana Zaffalon, era uma grande parceira da Pastoral 

Carcerária: 

Mas para mim, geralmente, eu fui com a Ouvidoria, quando eu não estava 

conseguindo com a Defensoria e nessa situação, a gente estava trabalhando 

bem com o núcleo, então não precisava intervenção da Ouvidoria com o 

núcleo. (...) qualquer coisa que precisássemos tínhamos a Ouvidoria presente 

para reforçar, porque também naquele momento, Luciana era parte do Grupo 

de Estudos e Trabalho em mulheres encarceradas, então ela estava totalmente 

por dentro do tema. 

 Luciana Zafallon diz, em entrevista, que a função da Ouvidoria é fazer a 

ponte entre o que estava sendo construído pelos movimentos de base e a construção das 

políticas institucionais. Segundo ela, uma das razões para a Pastoral Carcerária ter contato 

facilitado com a Defensoria Pública e, consequentemente, poder ter maior influência por 

uma agenda na instituição, era a presença dessa organização no Conselho Consultivo da 

Ouvidoria.  

Além de compor o grupo que se debruçou pela construção do ainda projeto 

Mães em Cárcere, a Ouvidoria foi uma das atrizes mais atuantes na conformação da 

deliberação 291\14, que regulamentaria a Política. O projeto foi apresentado para 

deliberação ao Conselho Superior da Defensoria Pública pelo grupo que pensou o Mães 

em Cárcere (formado por servidoras da instituição, os núcleos especializados, a 

Ouvidoria, a Pastoral Carcerária, etc) e submetido a posterior consulta pública. Em 

seguida, foi distribuído ao relator José Moacir Doretto do Nascimento, defensor público 
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que fazia parte do Conselho Superior, que fez várias alterações na proposta inicial, 

aumentando as atribuições do CONVIVE e incluindo o atendimento a pais presos para 

além da defesa nos processo de destituição do poder familiar, por exemplo.  

A Ouvidoria, em seguida, apresentou seu voto pela aprovação do projeto, mas 

com mudanças significativas no parecer do relator, retomando algumas das propostas 

iniciais do grupo que apresentou a primeira minuta e indicando outras alterações no 

projeto, como o aumento do número de servidoras destacadas para o CONVIVE. Por fim, 

também foi o órgão responsável por apresentar um parecer aditivo às propostas de 

alteração da minuta da deliberação, construída em uma reunião especial com defensoras, 

servidoras e conselheiras da Defensoria Pública, que viria a se conformar como o texto 

final da deliberação aprovada.  

Durante a tramitação da proposta de deliberação, nos chamou a atenção a 

divergência entre o relator e a Ouvidoria sobre a forma da deliberação. Diferente da 

técnica legislativa mais comum no país, as razões da política pública que se propunham 

não vinham apenas em um texto explicativo, uma exposição de motivos, mas insculpida 

na própria norma. 

 Os “Considerandos” da deliberação 291\14 tratam dos fundamentos 

jurídicos, axiológicos e fáticos para a Política. Um deles, por exemplo, vai reafirmar a 

Defensoria Pública como instituição de promoção dos direitos humanos, que deve atuar 

nos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar a qualquer pessoa em 

qualquer circunstância seus direitos fundamentais. Outro deles destaca o papel do Estado 

em garantir assistência à saúde durante a gestação, incluindo o direito de parto em 

condições adequadas e a promoção dos vínculos familiares, não estando excluídas desse 

direito as mulheres presas.  

Também são apresentados como fundamentos da política pública 

sistematizada por aquela deliberação os arts. 5º, L e 227, ambos da Constituição Federal 

de 1988, além da Convenção sobre os Direitos da Criança, as regras de Bangock e os arts. 

117, inciso III da Lei de Execução Penal e 318, inciso IV do Código de Processo Penal. 

Ficou registrado também como marco para a criação do Mães em Cárcere, a Carta de São 

Paulo, citada acima, como fruto do seminário “Mães do Cárcere: Construindo Caminhos 

para a Garantia da Convivência Familiar de Mulheres e Crianças”. 
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O relator do procedimento administrativo 215/13, apesar de não propor a 

exclusão desta lista de considerações sobre os fundamentos da política, critica a sua 

inserção no projeto por entender que atos normativos “não devem se assemelhar a 

manifestos axiológicos”. A Ouvidoria, entretanto, em sua manifestação no procedimento, 

defendeu que era importante respeitar o conteúdo político e simbólico da norma interna 

da Defensoria que estavam criando. Ao contrário do relator do projeto, defendia que os 

valores e discursos políticos que inspiraram a sua criação não fossem ocultados, 

rejeitando apresentar o texto da deliberação como fruto tão somente da técnica legislativa. 

Pugnavam assim que fosse incentivada a afirmação dos princípios e valores do grupo que 

construiu a proposta, inclusive para fins hermenêuticos: 

Sabemos todos que mesmo as regras mais claras podem ser interpretadas e 

aplicadas de distintas formas, tal é a cultura jurídica posta; portanto, é na 

afirmação de princípios e valores que o grupo que construiu a presente 

proposta parece ter depositado a clareza das suas intenções, e isso não apenas 

deve ser respeitado, mas incentivado26.  

Essa disputa entre o relator do processo administrativo e a Ouvidoria nos 

remete às ponderações de Moreira (2019) sobre a hermenêutica jurídica clássica, 

identificada por ele como “branca”, baseada no positivismo jurídico e numa suposta 

neutralidade do Direito. Para ele, sob as bases de uma epistemologia “branca”, a qual 

assume que todas as pessoas possuem a mesma experiência social, acredita-se que as 

normas jurídicas podem ser interpretadas exclusivamente a partir da lógica interna do 

Direito, resumindo a interpretação a uma subsunção da norma jurídica ao fato regulado. 

As decisões do jurista “branco” são legitimadas a partir de ideais de objetividade e 

neutralidade, inclusive quando querem atuar de forma estratégica, e a interpretação não 

depende de qualquer tipo de diálogo com outras áreas do conhecimento (MOREIRA, 

2019, p. 123, 132 e 137). 

As diferenças entre a Ouvidoria e o relator do projeto se estendiam também 

para o conteúdo de alguns dos “Considerandos”, especialmente naquele que discutia a 

relação patriarcado e a divisão sexual do trabalho. O texto original do “Considerando”, e 

que foi aprovado ao final da votação pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, era 

o seguinte:  

CONSIDERANDO a dinâmica social patriarcal que opera uma divisão sexual 

do trabalho traduzida no aprisionamento de mulheres e homens em papeis 

                                                           
26 Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo. Página 171.  
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sociais pré-definidos, destinando, assim, às mulheres, de forma quase 

exclusiva, a função social do cuidado com os filhos, no interior das famílias; 

A nosso ver, tal enunciado situa o direito de exercício à maternidade em um 

quadro mais amplo da produção de desigualdade de gênero, em conformidade com o que 

as teorias de gênero têm apontado. O texto mobiliza conceitos como gênero e patriarcado, 

os quais são chaves para a compreensão e atuação estratégica não só em relação à prisão 

de mulheres, mas também as expectativas de gênero sobre a qual recaem. Argumento 

desenvolvido nos trabalhos de Carol Smart, para a qual há uma convergência entre o 

direito e o que costuma ser chamado de “cultura masculina”, e por essa razão de que a lei 

é um foco importante da luta feminista, não somente para buscar reformas legais, mas 

desafiar o poder masculino (SMART, 1989, p. 2). 

Para o conselheiro relator, entretanto, a melhor redação do enunciado seria a 

seguinte: “Considerando que por motivos culturais cabe, em regra, à mulher exercer a 

maternagem como função”27. No seu voto, ele indica que apenas estava simplificando o 

texto, buscando focar nos “substantivos” e não em “discursos adjetivados”. A Ouvidoria, 

entretanto, defendeu o postulado original alegando que desejava-se externar que o Mães 

em Cárcere não tinha como fundamento a própria divisão sexual do trabalho e, dessa 

forma, não tinha qualquer interesse em reproduzi-la, mas reconhecia a existência do 

patriarcado na estrutura social, fazendo frente, com um atendimento jurídico específico, 

às iniquidades que essa estrutura provocava, especialmente para as mães encarceradas.  

A atuação da Ouvidoria nessa discussão durante a construção da política 

pública ressalta a sua função de trazer para dentro da Defensoria Pública as discussões, 

teorias e agendas dos movimentos sociais. Nas palavras de Luciana Zaffalon : 

Uma das principais atribuições da Ouvidoria da Defensoria, que eu acho que é 

bastante interessante destacar, é que ela não atua simplesmente no atendimento 

do público no varejo, ela também tem esse papel fundamental de integrar o 

Conselho Superior, ou seja, o órgão aonde as políticas institucionais são 

criadas, reformadas ou revogadas. Então, estar ali no órgão que faz a 

formulação das políticas públicas, permite a Ouvidoria muitas vezes fazer essa 

conexão, entre uma iniciativa que ainda é isolada e que surge na sociedade 

civil, mas que tem potencial de uma transformação muito mais desejável, na 

medida em que ela se institucionaliza por meio do Estado, nesse caso, por meio 

da Defensoria Pública 

Para nós, a posição da Ouvidoria Geral é muito particular na Defensoria 

Pública. Ao mesmo tempo em que compõe formalmente a estrutura da instituição, é 

                                                           
27 Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo. p. 156. 
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composta por pessoas estranhas à Defensoria Pública. A Ouvidora e as conselheiras do 

Conselho Consultivo, ao mesmo tempo em que estão dentro da Defensoria Pública, a 

primeira inclusive fazendo parte do Conselho Superior, também estão fora da instituição, 

envolvidos com os movimentos sociais em que militam e com um prazo definido para se 

afastarem da instituição formalmente, com o fim do mandato.  

Nesse sentido, Maíra Martinelli Rizzardi (2015, p.31) diz que a Ouvidoria é 

um órgão de caráter híbrido, por ser parte do governo, isto é, ser parte da estrutura estatal, 

como mecanismo de escuta social, tendo papel duplo de controle interno, participando da 

gestão e fiscalização da instituição, mas concomitantemente se mantendo externa, ao ser 

dirigida por uma representante da sociedade civil, que não seja defensora pública ou 

servidora da Defensoria. Collins (2016, p. 100), a partir das experiências das mulheres 

negras, explica que essa dupla posição de dentro-fora, outsider within, permite um ponto 

de vista único, podendo ver padrões que dificilmente alguém imersa na situação 

conseguiria perceber.  

Esse status de outsider within tem proporcionado às mulheres afro-americanas 

um ponto de vista especial quanto ao self, à família e à sociedade. Uma revisão 

cuidadosa da emergente literatura feminista negra revela que muitas 

intelectuais negras, especialmente aquelas em contato com sua marginalidade 

em contextos acadêmicos, exploram esse ponto de vista produzindo análises 

distintas quanto às questões de raça, classe e gênero. (COLLINS, 2016, p. 100) 

A Ouvidoria permite que os movimentos sociais compreendam melhor a 

estrutura, as possibilidades de ação e limites da Defensoria Pública a partir de seus 

espaços e suas lutas, mas também permite o inverso, isto é, que se possa observar e 

dialogar com a sociedade civil a partir da perspectiva institucional. Luciana Zaffalon 

explica a importância desse papel da Ouvidoria como uma ponte entre os de fora e os de 

dentro da Defensoria Pública, tanto para que ela compreendesse os anseios dos 

movimentos sociais, quanto para que a sociedade civil entendesse os limites e barreiras 

para suas agendas dentro da instituição: 

Uma das principais características da Ouvidoria é a sua externalidade, e a 

externalidade permite justamente trazer para dentro da instituição, as 

demandas que estão sendo observadas de maneira mais latente e urgente pelos 

movimentos sociais. (...) Então, muitas vezes, justamente essa externalidade, 

na medida em que ela traz a inovação, mas a inovação encontra barreiras, você 

poder contar, com parceiros internos que nos ajudam a enxergar o que muitas 

vezes pode estar invisível diante da externalidade, é fundamental para que a 

gente consiga, de fato, ter essa completude da construção.  

Essa mediação entre os que estão “fora” e “dentro” da instituição é relevante, 

inclusive, para gerir conflitos que eventualmente vão surgir no descompasso entre os 
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anseios da sociedade civil organizada e os limites da instituição, como os relatados por 

Ana Paula Lewin com as estagiárias e advogadas da Pastoral Carcerária quando das 

discussões sobre as rotinas e possibilidades de atendimento da Defensoria Pública: 

Pelo que eu me lembre, participou a Pastoral, um representante de cada um dos 

núcleos, representante da Primeira Sub, a Michele, salvo engano, acho que 

desde o começo ela fazia parte, até porque ela era do núcleo da situação 

carcerária, e não foram reuniões fáceis, foram reuniões bem complexas. Foi 

difícil estabelecer um equilíbrio, principalmente com a expectativa externa. 

Então a gente teve vários embates com as meninas da Pastoral, não tanto com 

a Heide, mas principalmente com as estagiárias, com as advogadas, que não 

conseguiam enxergar algumas limitações que a Defensoria tem, de 

atendimento, de pessoal, de estrutura, que talvez era o que fazia inclusive a 

gente não atender essas mulheres como deveria. 

Tratando da produção científica no ambiente acadêmico, Collins (2016, p. 

101) descreve a potência das perspectivas das outsiders within, como as mulheres negras, 

na produção do conhecimento, ressaltando o estímulo a criatividade e o enriquecimento 

do discurso sociológico com suas experiências: 

Sociólogos podem se beneficiar ao considerarem seriamente a emergência da 

literatura multidisciplinar que denomino pensamento feminista negro, 

precisamente porque para muitas mulheres intelectuais afro-americanas a 

“marginalidade” tem sido um estímulo à criatividade. Como outsiders within, 

estudiosas feministas negras podem pertencer a um dos vários distintos grupos 

de intelectuais marginais cujos pontos de vista prometem enriquecer o discurso 

sociológico contemporâneo. Trazer esse grupo – assim como outros que 

compartilham um status de outsider within ante a sociologia – para o centro da 

análise pode revelar aspectos da realidade obscurecidos por abordagens mais 

ortodoxas. 

A discussão sobre os “Considerandos” entre a Ouvidoria e o relator do 

processo que aprovou a deliberação 291\14 exemplifica a importância do papel de um 

órgão que está institucionalizado na Defensoria Pública, mas que mantém em diálogo fora 

dela, na sociedade civil. Fazendo uma contraposição à crítica do relator a inserção dos 

postulados axiológicos no topo da norma que se escrevia naquele processo, que insistia 

num processo legislativo pautado numa aparente objetividade e pureza, a Ouvidoria 

proclamava a necessidade de se consolidar práticas democratizantes, com formas e 

procedências variadas:  

O debate trazido à baila pelo voto do conselheiro relator reacende ainda debate 

que reiteradamente perpassa as construções do CSDP: questões afetas à 

formalidade ou técnica jurídica devem impactar o potencial de acolhimento de 

propostas pelo Colegiado? Cremos que, ao contrário, este Conselho deva 

consolidar a rotina democratizante de recepcionar propostas das mais variadas 

formas e procedências, sob pena de se perder valorosas e necessárias 

contribuições28 

                                                           
28 Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, página 171. 
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Em sentido semelhante ao apresentado pela Ouvidoria, Moreira (2018, p. 

136) defende que o jurista que “pensa como negro”, isto é, o que rejeita a reificação das 

relações sociais pelo Direito própria da epistemologia “branca”, deve reconhecer que os 

fenômenos sociais possuem sentidos para as intérpretes do direito, a partir das situações 

em que estão imersas. Precisa, ainda, estar ciente que o processo de interpretação ganha 

sentido dentro de um momento histórico, sendo que os ideais de liberdade e igualdade 

adquirem sentido dentro das lutas sociais presentes (MOREIRA, 2018, p. 137).  

Entendemos que a disputa pela inscrição dos “Considerandos” na deliberação 

291/14 e sobre seu conteúdo simboliza uma disputa de dois projetos políticos de 

Defensoria Pública. Silenciar a história, as disputas políticas e valores que levaram a 

construção do Mães em Cárcere é privilegiar a lógica e o saber jurídico das defensoras 

públicas, ocultando o protagonismo de movimentos sociais na construção de políticas na 

instituição e sua agenda. Por outro lado, anunciar publicamente que uma deliberação da 

Defensoria Pública de São Paulo percebe o patriarcado como estruturante das relações 

sociais ou que a Política Mães em Cárcere surge a partir de um seminário provocado pela 

Pastoral Carcerária, é, ao menos simbolicamente, reconhecer que os saberes dos 

movimentos sociais também constituem a Defensoria Pública e suas práticas. 

Um outro espaço importante de comunicação entre a sociedade civil e a 

Defensoria Pública, apesar de não ter a mesma perenidade que a Ouvidoria, são os Ciclos 

de Conferência, previstos como forma de participação popular na formulação dos planos 

de atuação da Defensoria Pública, nos termos dos arts. 6º, III, §3º e 7º da lei complementar 

estadual 988/06. O art. 1º da Deliberação 36\07 do Conselho Superior da Defensoria 

Pública paulista explica a função das Conferências Estaduais e suas etapas regionais 

preparatórias, conhecidas como Pré-conferências: Garantir à cidadã a participação na 

definição de diretrizes institucionais da Defensoria Pública e no acompanhamento da 

fiscalização das ações e projetos institucionais desenvolvidos pela instituição, bem como 

elaborar o Plano Anual de Atuação. Elas são realizadas a cada dois anos e participam 

delas delegadas eleitas nas etapas regionais, observadoras e convidadas, estas apenas com 

direito a voz na conferência. 

De acordo com art. 5º da Deliberação, a Conferência Estadual e as pré-

Conferências Regionais devem pautar as discussões em eixos temáticos que permitam 

construir o plano anual de atuação da Defensoria Pública, observando-se os fundamentos 

da instituição, isto é, a prevenção dos conflitos e a construção de uma sociedade livre, 
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justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, e a redução das 

desigualdades sociais e regionais. As Conferências Estaduais são espaços privilegiados 

para a inserção de temas sensíveis aos movimentos sociais na agenda da Defensoria 

Pública, já que, ao menos formalmente, é a partir delas que a instituição deve decidir suas 

prioridades. Segundo Rizzardi (2015, p. 54), elas são ferramentas que promovem a 

abertura de espaços democráticos de diálogo, para que a sociedade possa debater 

coletivamente as diretrizes de atuação da instituição.  

 A pauta das mães encarceradas foi levantada várias vezes nas conferências 

estaduais, como forma de pressionar a instituição a criar uma política pública adequada 

para a oferta de assistência jurídica adequada a essas mulheres. No seu voto pela 

aprovação da deliberação 291\14, a Ouvidoria destacou que duas propostas sobre o 

atendimento jurídico às mães encarceradas foram aprovadas no III Ciclo Estadual de 

Conferências da Defensoria Pública, realizado em 2011, uma no eixo de situação 

carcerária e outra no eixo infância e juventude: 

Atuar para que o processo de separação da criança da mãe presa seja gradual, 

em observância ao que prevê a resolução nº 04/09 do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária – CNPCP. Eixo de situação carcerária 

Atuar para garantir o exercício pleno do direito de defesa das mães 

encarceradas que são rés em processo de destituição do poder familiar, 

destacando-se comissão com membros do Núcleo Especializado de Situação 

Carcerária e do Núcleo Especializado de Infância e Juventude para articular tal 

atuação, e também garantindo o direito à convivência familiar de crianças e 

adolescentes em acolhimento institucional com familiares privados de 

liberdade – Eixo infância e Juventude.29 

Santos (2017, p. 114) afirma que o modelo institucional da Defensoria 

Pública, especialmente o de São Paulo, com estruturas de participação direta dos 

movimentos sociais que permitem influência direta nas principais decisões da instituição, 

amplia a capacidade de mobilizar o direito, seja para aplicação de direitos já positivados 

ou buscando a conquista de novos direitos na arena judicial. Analisando o Mães em 

Cárcere, percebemos que o próprio modo de atuação da Defensoria Pública é 

transformado, pela mobilização de formas inovadoras de enfrentar violações de direitos 

e pela incorporação em suas normas internas valores difundidos por organizações e 

movimentos marginalizados.  

 

                                                           
29 Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, página 171. 
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2.5 - Conflitos e resistências à agenda 

A histórica ligação entre movimentos sociais e a Defensoria Pública, com 

estruturas que permitem a institucionalização de agendas da sociedade civil, como a 

Ouvidoria e os Ciclos de Conferência, não é suficiente para evitar conflitos entre os que 

são “de dentro” e os que estão “de fora” da instituição, que já provocaram decisões de 

algumas organizações em até mesmo se afastar da instituição.  

Alguns movimentos sociais, em um determinado momento da história da 

Defensoria Pública paulista, decidiram não participar da institucionalidade dos Ciclos de 

Conferência, por acreditarem que suas agendas eram preteridas pela administração da 

instituição. Tamara Ilinsky Crantschaninov (2018, p. 74) demonstra que entre o terceiro 

e quinto Ciclos de Conferência, houve uma redução no número total de participantes. Ela 

diz também haver uma desmobilização simbólica no engajamento das participantes. 

Analisando os Ciclos de Conferência, ela entendeu que os movimentos sociais não se 

sentiam contemplados com a forma de institucionalização de sua participação na 

construção do plano de atuação da Defensoria Pública, entendendo que as relações 

assimétricas de poder se mantinham com aquele mecanismo (CRANTSCHANINOV, 

2018, fls. 80). 

Ilustra essa percepção, o anúncio público da Pastoral Carcerária, que teve 

papel de destaque na Política Mães em Cárcere, de que não participaria do V ciclo de 

conferências da Defensoria Pública de São Paulo, em 2015. De acordo com a organização 

religiosa:  

Os ciclos são espaços intensos que abarcam discussões essenciais, as quais 

tomam tempo e energia de atores da sociedade civil preocupados com a 

realização de medidas importantes à população. A não implementação da 

maior parte das propostas aprovadas ao longo dos anos faz com que a 

Conferência e as Pré-Conferências percam o sentido tão caro que lhes foi 

atribuído: de garantir a participação social nas decisões da Defensoria. É por 

esse motivo que, nos últimos anos, nota-se um processo de esvaziamento de 

tais espaços supostamente democráticos. (PASTORAL CARCERÁRIA, 2015) 

Com a Ouvidoria, a possibilidade de conflitos é ainda maior, já que a ela está 

presente nas reuniões do Conselho e tem a possibilidade de se manifestar sobre as 

diferentes decisões a serem tomadas pelo órgão deliberativo máximo da instituição. Ainda 

que a entrevista tenha girado em torno do Mães em Cárcere, Luciana Zaffalon ilustrou a 

resistência da Defensoria Pública à temas caros para os que estão “fora” da Defensoria ao 

contar sobre uma discussão entre a Ouvidoria e parte do Conselho Superior quando da 



61 
 

formulação de uma política de atendimento a presos provisórios. A Ouvidoria, na época, 

levou uma demanda de movimentos que também participaram da criação do Mães em 

Cárcere, como a Pastoral Carcerária e o ITTC, que envolvia diretamente as mulheres 

encarceradas, para que se inserisse no questionário de atendimento às presas provisórias 

questões sobre a existência de filhas e com quem estavam (perguntas que, ao menos para 

as mulheres, acabariam sendo integradas ao formulário do Mães em Cárcere). 

E eu me lembro de algumas falas absolutamente tristes, de alguns conselheiros, 

(...) porque demonstra uma insensibilidade de classe muito grande, que rebatia 

esse pedido com o argumento de que, o trabalho do defensor, que em princípio 

duraria 05 minutos, passaria a durar 15, representando um prejuízo muito 

grande para o Defensor Público, na rotina de seu trabalho. Então, muitas vezes, 

o trabalho da sociedade civil, via ouvidoria, via Conselho, via movimentos 

sociais, é tentar trazer o órgão público, nesse caso a Defensoria, o Conselho 

Superior, para a realidade do que está sendo dito ali, dos impactos práticos do 

que essa distância da vivência humana baseada na empatia, precisa ter. 30 

As tensões entre a Ouvidora Externa e a Defensoria Pública se transformaram 

em um embate aberto em 2017, quando a Defensoria Pública deliberou por mudanças na 

forma como a Ouvidora-Geral seria escolhida. O processo de escolha da Ouvidora era 

detalhado pela Deliberação 157\2010 do Conselho Superior da Defensoria Pública, na 

qual se previa a seleção em uma lista tríplice organizada pelo Conselho Estadual de 

Direitos Humanos (CONDEPE). A formação da lista tríplice, portanto, era exterior à 

Defensoria Pública e, tradicionalmente, escolhia-se a candidata mais votada31. Com a 

deliberação 341\17, a lista tríplice seria formada pela “sociedade civil” em votação 

nominal e direta, sem a intermediação dos movimentos sociais e do CONDEPE. Ainda, 

as três mais votadas seriam sabatinadas pelo Conselho Superior, que então decidiria quem 

seria a Ouvidora. Apesar de aparentemente aumentar o número de pessoas que 

participariam do processo, as organizações e coletivos da sociedade civil se opuseram à 

mudança, porque abria a possibilidade de eleição de pessoas sem qualquer vínculo com a 

instituição e às finalidades da Ouvidoria.  

A Ouvidoria, em manifestação no procedimento que aprovou a deliberação 

341\17 apontou que o modelo proposto desmantelava a organização social coletiva e 

promovia ou intencionava promover um esvaziamento dos espaços de disputa e pressão 

dentro da instituição e poderia significar a perda completa da capacidade da sociedade de 

                                                           
30 Entrevista com Luciana Zaffalon Leme Cardoso em 03 de dezembro de 2019. 
31 O site Justificando  sintetizou a disputa, conforme notícia disponível em 
http://www.justificando.com/2017/06/07/defensoria-de-sp-se-move-para-esvaziar-ouvidoria-externa-
que-fiscaliza-orgao 
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pautar a Defensoria Pública para cumprir seus objetivos legais e constitucionais. Pedia, 

por fim, que o debate sobre o melhor modelo para a escolha da Ouvidora Externa deveria 

ser feito a pedido e organizado pela sociedade civil e que caso assim entendesse, fossem 

feitos requerimentos de mudança no momento adequado. O modelo de “votação direta”, 

entretanto, prevaleceu e as eleições seguintes já foram alvo de grande polêmica, com 

defensoras e servidoras da instituição denunciando indícios de fraude no pleito. Como 

noticia o site Justificando32, defensoras e servidoras da Defensoria paulista indicaram que 

um dos candidatos teria trocado votos a seu favor por notas e certificados de atividades 

complementares para seus alunos se o apoiassem nas eleições.  

Por fim, em 2020, a forma de escolha da Ouvidora foi novamente alterada, 

com a edição da deliberação 373/2020 (DPESP, 2020), em que a lista tríplice será 

formada por três colégios eleitorais: um com o conselho consultivo da Ouvidoria; outro 

com os Conselhos Estaduais de Direitos; por último, o colégio formado por entidades que 

tenham seus objetivos compatíveis com os da Defensoria Pública, existam em algum 

município de São Paulo há mais de um ano e tenham se habilitado para participar da 

eleição. 

Esse embate entre os de dentro da instituição e os de fora, ou os que estão 

entre um espaço e outro, como a Ouvidoria Externa, é lido por Luciana Zaffalon como 

uma tensão entre o modelo democrático que se sonhou quando da criação da Defensoria 

Pública paulista e da realidade atual. Para ela, a Defensoria Pública somente pode alcançar 

o máximo de sua força política se aproximando dos movimentos sociais, criando políticas 

como o Mães em Cárcere e não se aproximando de outros poderes.  

Mesmo o Mães em Cárcere, construído a partir e com os movimentos sociais, 

não foi uma política implementada sem resistências. Ana Paula Lewin pontua que as 

discussões para a formulação da Política duraram mais de um ano e que, em muitos 

momentos, parecia que a sua elaboração não se desenrolava. Segundo ela: 

Então não foi algo fácil, por isso que foi algo muito longo, muito longo mesmo. 

Assim, mais de ano de discussão, com a sensação que não caminhava, até uma 

hora que o negócio parece que foi e conseguiram os ânimos serem 

apaziguados. Mas não foi fácil.  

                                                           
32 Notícia disponível em http://www.justificando.com/2018/04/19/defensores-e-servidores-veem-
indicios-de-fraude-na-eleicao-para-ouvidor-da-defensoria-de-sp/ 
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 Heide Cerneka explica que a administração superior da Defensoria Pública 

era relutante em se comprometer com a agenda das mães encarceradas e uma política 

ampla de atendimento, não por discordar da importância do tema, mas por dispor de 

recursos e dar prioridade para aquela política que se construía.  

Que eu me lembro, tinha resistência porque, eu acho que da coordenação da 

defensoria, por medo de comprometer recursos financeiros, porque assim que 

você põe uma política, você sabe que seus defensores da base e também a 

sociedade civil, vai cobrar, e sabiam que tinham que por recursos para fazer... 

tinha medo disso, tinha, não resistência como “isso não é importante”, nunca 

isso. Mas tinha resistência à por uma estrutura que sabia que a sociedade civil 

super organizada ia cobrar.  

Lewin, no mesmo sentido, explica que a administração superior da Defensoria 

Pública paulista nunca se opôs diretamente à construção do Mães em Cárcere, mas 

também não se comprometia com os investimos necessários para a Política ser 

viabilizada: 

Na minha opinião, acho que não teve uma grande resistência institucional, da 

parte da administração, por exemplo. Eles entendiam como necessária, 

entendiam como importante, todavia, sempre havia aquele “daqui a pouco a 

gente investe; daqui a pouco a gente cria o cargo; daqui a pouco a gente remove 

uma agente”, sabe, sempre foi algo meio deixado em segundo plano. Acho que 

até por isso hoje o “mães” já não tem tanto destaque como tinha antes, porque 

ele foi meio que sendo sucateado. Então apesar de não haver resistência por 

parte da administração, também não houve um investimento para que aquela 

deliberação fosse efetivamente cumprida, e a estrutura principalmente do 

CONVIVE existisse e servisse de suporte.  

Uma das estratégias para vencer essa resistência foi encontrada na formação 

de um projeto de atendimento às mães encarceradas, antes de se propor a efetivação de 

uma política pública no Conselho Superior da Defensoria Pública. Além das mobilizações 

com seminários, manifestações nos ciclos de conferência e momento aberto, foi decisivo 

demonstrar que a política pública era possível, aplicando-a em escala reduzida em um 

primeiro momento. Luciana Zaffalon, em entrevista, explica que é uma estratégia comum 

da sociedade civil desenvolver atividades para gerar o paradigma da viabilidade de uma 

iniciativa, para que uma vez em funcionamento, seja possível apresentar a demanda de 

forma mais estruturada. Em suas palavras: 

Então muitas vezes a sociedade civil vai lá e faz primeiro, para mostrar que é 

possível, para a partir desse resultado, fazer uma pressão política para que 

aquela iniciativa se torne uma política pública. 

Para Davi Depiné, a ideia de começar o Mães em Cárcere como um projeto, 

antes de se propor ao órgão deliberativo da instituição uma política pública, existiu para 

criar espaços de reflexão sobre como seriam superados os desafios para a construção da 
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política pública. Ele cita como exemplo a questão do fluxo de informações, central para 

o atendimento das mães encarceradas com diferentes processos em diferentes comarcas e 

locais de atendimento, explicando que a instituição já teve experiências mal sucedidas 

para tentar normatizar rotinas e políticas de atendimento na Defensoria Pública de forma 

geral e abstrata. Para Luciana Zaffalon, entretanto, esse “fazer” primeiro da sociedade 

civil não servia apenas para testar os meios mais eficientes para criar a política, mas para 

vencer resistências institucionais à própria agenda. Ela lembra de situação semelhante, 

em que a sociedade civil, através da Ouvidoria, lutava pela divulgação das sessões do 

conselho superior da Defensoria Pública na internet, como forma de ampliar a 

participação e controle popular da instituição. A matéria já era regulada pelo próprio 

Conselho, mas sempre se alegou impossibilidades técnicas para a transmissão online das 

sessões ao vivo. A Ouvidoria, então, decidiu se encarregar da transmissão, demonstrando 

que essa dificuldade era superável.  

Capella (2018, p. 60) chama de “bloqueio de agenda” as ações para que um 

determinado problema não seja incorporado à agenda do Estado. Ela explica que os 

processos decisórios para formulação de políticas públicas são conflituosos e além das 

proponentes da agenda, aquelas que lutam por incorporar certos temas nas políticas 

públicas estatais, como é o caso da Pastoral Carcerária e a Ouvidoria no Mães em Cárcere, 

há as oponentes, as que procuram restringir o acesso de uma questão à agenda.  

A resistência das oponentes da agenda nem sempre é direta. Explica Capella 

(2018, p. 63) que uma das estratégias de “bloqueio da agenda” é a evitação, em que o 

problema é ignorado, ou quando isso não é possível, o problema é apresentado como uma 

situação isolada, que não exige maior preocupação do poder público. O “bloqueio da 

agenda” pode ter contornos mais agressivos com estratégias de ataque, seja à matéria em 

disputa, ao grupo de proponentes da política ou mesmo das futuras usuárias. Outra 

estratégia é a de dissipação do conflito, que não visa um ataque ou o bloqueio da questão 

em disputa, mas uma estratégia de apaziguamento (Capella, 2018, p. 65). Nesses casos, a 

questão tem forte apelo junto ao público e o grupo propositor tem grande legitimidade. 

As opositoras, então, não podem ignorar o problema, tampouco atacá-lo, mas também 

não buscam resolvê-lo, mas dirimir o conflito.  

Uma das formas de se concretizar essa estratégia de dissipação de conflito é 

através do que Capella (2018, p. 68) chama de adiamento, em que a responsável pela 

política pública se demonstra sensível ao problema, mas alega incapacidade em enfrentá-
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lo e, frequentemente, são destacadas ações já adotadas como “garantia” para a promessa 

de ação futura. Como apontou Luciana Zaffalon, essa tática foi usada diversas vezes pela 

Defensoria Pública, como no caso das transmissões das sessões do Conselho Superior e, 

como foi explicitado por Heide Cerneka e Ana Paula Lewin acima, no Mães em Cárcere.  

Além da resistência da administração da Defensoria Pública em comprometer 

recursos da instituição com a agenda das mães encarceradas, as entrevistadas relatam 

oposição também das defensoras “da ponta”, isto é, dos órgãos de execução da instituição, 

que temiam a sobrecarga de trabalho. Na visão da administração da Defensoria Pública 

da época, representada por Davi Depiné nas entrevistas que realizamos, era natural o 

medo de mudanças nas rotinas pelas defensores públicas, já que isso transformaria 

significativamente sua forma de trabalhar e a aumentaria a expectativa de mais acúmulo 

de trabalho: 

Acho que a maior dificuldade, e é natural que isso aconteça, pois quando você 

muda uma rotina, ou quando estabelece uma rotina, a primeira reação, muitas 

vezes do defensor ou da defensora que vai receber aquela nova forma de 

atuação, é a de “não aguento mais trabalho; eu não consigo mais fazer; já estou 

com a minha banca assoberbada”. Então, houve uma reação inicial, não de 

todos, mas de alguns defensores ou defensoras no sentido de “eu não concordo 

com essa linha, porque eu vou ter que fazer mais coisas do que eu fazia antes”. 

Em entrevista, Heide Cerneka identificava essa resistência das defensoras 

públicas à implantação do Mães em Cárcere com a falta de envolvimento da maioria delas 

com o projeto inicial, que foi construído por defensoras dos núcleos especializados e 

algumas outras da capital, não envolvendo especialmente o interior.  

E eu acho que há outra coisa também dos defensores. Eu acho que, de novo, 

não era resistência de ser contra, mas era um pouco... de conhecer como 

prioridade, então, os defensores que tinham que fazer visita, essa coisa de sentir 

que eles... “eu tenho outras prioridades e não sei se eu vou cumprir isso”. Não 

é que eu escutei essas palavras, mas eu sei que nem sempre funcionava no 

interior e eu acho que porque, ou os defensores do interior não estavam por 

dentro se comprometendo, e eu acho que foi difícil para o núcleo tentar levar 

isso para frente, porque tinha que... se você impõe, não funciona. 

Esse depoimento da representante da Pastoral Carcerária é importante para se 

pensar na construção da agenda institucional e na própria concepção de uma instituição 

pública/estatal. O risco para o sucesso de uma política como o Mães em Cárcere sem o 

engajamento das defensoras públicas é ilustrado por um caso contado por Bruno 

Shimizu33, coordenador do Núcleo de Situação Carcerária quando da formulação da 

Política. Apesar de ter como função institucional a defesa criminal da mulher presa, uma 

                                                           
33 Entrevista realizada em 12 de fevereiro de 2020. 
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defensora pública se recusou a requerer a prisão domiciliar de uma mãe atendida pela 

Política. Segundo ele, a defensora alegou como justificativa para a omissão que entrou 

em contato com familiares da mãe da criança e entendeu que, quando ela estava em 

liberdade, era omissa nos cuidados com o filho e que era melhor para a criança ficar com 

a avó. Conseguir a aprovação de leis, ou no caso da Defensoria Pública de deliberações 

no Conselho Superior, são medidas importantes para criar e manter políticas públicas, 

mas sua efetivação depende também do envolvimento da base das defensoras, que são 

heterogêneas nas suas formas de pensar e atuar. 

Um fator importante para o efetivo sucesso de uma política pública na 

Defensoria é ter em mente que as defensoras públicas têm independência funcional, isto 

é, podem atuar na forma como entenderem mais adequado para a garantia de direitos de 

suas assistidas, ainda que devam respeitar as normas procedimentais previstas pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública. Dessa maneira, a defensora pública com 

atribuição na esfera criminal que regularmente visite estabelecimento prisional de uma 

mãe presa, não pode se recusar a aplicar o formulário expandido do Mães em Cárcere 

quando solicitado, conforme o art. 14, inciso II, da Deliberação 291\14. Mas a forma 

como utilizará essas informações em um processo, e mesmo se as usará, é decisão dela. 

Essa garantia, prevista no art. 134, §4º da Constituição Federal, é um meio de 

evitar interferências políticas ou pessoais na atuação da defensora pela administração da 

instituição. A independência funcional, entretanto, não pode funcionar como um escudo 

para a não execução das suas obrigações. Presume-se que quem atua diretamente sobre 

um caso seja, na instituição, a mais capaz de tomar uma decisão, já que conhece as 

posições das demais atrizes do sistema de justiça no processo e tem informações diretas 

das suas usuárias. Mas como contrapeso a essa liberdade de atuação, há controle 

correcional na instituição e também a observação e controle popular através da Ouvidoria. 

Carlos Weis (2007), em parecer quando ocupava o cargo de Corregedor-Geral, da 

Defensoria Pública de São Paulo explica a relação entre a discricionariedade de atuação 

da defensora e seus deveres funcionais, destacando que ela não é absoluta, mas vinculada 

às finalidades estabelecidas para a existência da instituição. 

Ana Paula Lewin relata sua frustração com a falta de engajamento das 

defensoras públicas com o Mães em Cárcere, que causava um impacto na eficiência da 

política, segundo ela, maior que a falta de recursos materiais: 
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Pelo menos na época que eu ainda estava no núcleo, o que a gente percebia era 

muita resistência dos próprios defensores, e isso a gente sofreu bastante. Eram 

casos que eram encaminhados via CONVIVE ou às vezes até via núcleo, e que 

às vezes a gente sequer tinha resposta dos colegas. Então ficava complicado, 

principalmente quando o caso era encaminhado via CONVIVE, porque o 

CONVIVE não tinha o poder de exigir que o defensor fosse lá e atendesse e 

fizesse a demanda, muitos casos a gente sequer tinha a resposta do que 

acontecia. Então o caso chegava, ele era registrado, era encaminhado, e se o 

defensor não desse um feedback ou não corresse atrás, a gente nem ficaria 

sabendo. Houve sim uma grande resistência dos colegas. Eu acho que isso foi 

uma das coisas mais difíceis, pior do que a gente não ter estrutura, foi não haver 

essa atuação efetiva de muitos colegas.  

Luciana Zaffalon também criticou a atuação corporativa de grupos de 

defensoras contra as políticas públicas como o Mães em Cárcere e de atendimento à presa 

provisória, numa perspectiva de menos trabalho: 

(...) também numa perspectiva de associação de classe mesmo, fazendo uma 

defesa do seu, independente de interesse público, porque tinha mais de um 

grupo político, mobilizado contra uma política que era absolutamente 

fundamental para a dignidade dessas pessoas. Que envolviam crianças, que 

envolviam mulheres em situação de privação de liberdade. É loucura. 

Não basta, assim, a evidência racional de que uma situação deve ser 

identificada como um problema a ponto de ser inserida como prioridade do poder público 

para a construção e implementação da política pública. Não é um processo natural, mas 

construído com muitos embates políticos. Heide Cerneka demonstra que as proponentes 

do Mães em Cárcere sabiam disso. Para ela, “Então tinha que animar os defensores tanto 

de cima da coordenação, quanto de base...”, isto é, era preciso que tanto a administração 

da instituição quanto os que estavam na base dela se envolvessem com o tema, 

reconhecendo como prioridade as adversidades das mães encarceradas.  

Essa resistência, entretanto, para a missionária da Pastoral Carcerária era 

menor por tratar de mães, grávidas e crianças. Para ela, pautar uma perspectiva emocional 

sempre foi importante, o que tornava mais fácil mobilizar outras organizações, pessoas e 

mesmo o Estado. Apesar de não negar as oposições, Cerneka explica como o 

envolvimento emocional provocado pela ideia de maternidade e de proteção à família e 

às crianças facilitava as mobilizações. Por diversas vezes, na entrevista, a então 

representante da Pastoral Carcerária destacou a comoção que o tema gerava quando se 

articulava a questão mesmo no início do seu envolvimento com o assunto, seja para 

conseguir apoios de movimentos e organizações sociais, intelectuais ou sensibilizar 

pessoas responsáveis pela criação e implementação de políticas públicas 

É claro que um tema fácil, porque é difícil não simpatizar com a questão de 

mães, de bebês, de grávidas, então também era um pouco fácil de articular a 
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questão, porque todo mundo se comovia. Bom, todo mundo não, mas muita 

gente. 

Além das informações empíricas, como estudos no campo da psicologia sobre 

a importância da relação mãe-filho na primeira infância, outro elemento importante para 

a formação de uma agenda política é o tone, nomeação dada na área de Políticas Públicas 

aos apelos emotivos.  

O tone é considerado pelos autores como fator crítico no desenvolvimento das 

questões, uma vez que mudanças rápidas nesses “apelos emotivos” da imagem 

podem influenciar a mobilização em torno de uma ideia. (CAPELLA, 2018, p. 

52) 

Davi Depiné narra o impacto emocional que sentiu com a divulgação de um 

documentário no seminário “Mães em Cárcere: Construindo caminhos para a convivência 

familiar de mulheres e crianças”34 produzido pela Pastoral Carcerária, que consistia no 

depoimento de mães que sofreram violência obstétrica ou tiveram seus filhos afastados 

do seu convívio na prisão: 

Inclusive, teve um seminário à época na Defensoria, que houve a exibição de 

depoimentos de mães que, ou tiveram seus filhos dentro do sistema prisional, 

ou foram separadas e perderam o poder familiar em relação a seus filhos. Isso 

sensibilizou todos nós, que víamos aquela informação. Às vezes outras pessoas 

já tivessem contato com isso, mas eu, por exemplo, via aquela realidade pela 

primeira vez. 

Por fim, acreditamos que as estratégias de adiamento para o “bloqueio de 

agenda” promovidas no interior da instituição se fortalecem por existir, de fato, sérias 

limitações orçamentárias e de recursos humanos tanto na Defensoria Pública de São 

Paulo, quanto nas de outros estados e na federal.  O IV diagnóstico da Defensoria Pública 

no Brasil (BRASIL, 2015) mostra que grande parte do orçamento das Defensorias 

Públicas é destinado ao pagamento de defensoras, servidoras e estagiárias e não tem 

condições de alocar muitos recursos em planejamento, fundos emergenciais e 

investimentos. Uma comparação com o orçamento do Ministério Público de São Paulo, 

instituição que tem o mesmo status constitucional que a Defensoria Pública, deixa mais 

clara a fragilidade orçamentária da instituição de assistência jurídica estadual. 

Foi previsto um orçamento para o Ministério Público de São Paulo de R$ 

2.681.771.389,00 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões, setecentos e setenta e 

um mil, trezentos e oitenta e nove reais). Para a Defensoria, foi destinado R$ 

929.748.851,00 (novecentos e vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e oito mil, 

                                                           
34 Trata-se do documentário “Mães do Cárcere, que citamos anteriormente.  
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oitocentos e cinquenta e um reais) (SÃO PAULO, 2020), menos da metade do valor, 

portanto. Uma outra diferença importante entre ambas as instituições é a fonte de custeio 

do orçamento. O Ministério Público, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, tem R$ 

2.486.853.665,00 (dois bilhões, quatrocentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e 

cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) custeados pelo Tesouro Estadual, 

quase a totalidade, portanto.  

Na Defensoria Pública, a maior parte do orçamento tem como fonte de 

recurso o que a Lei Orçamentária Anual chama de “vinculados estaduais”, que é o Fundo 

de Assistência Judiciária, instituído pela lei estadual 4476/84 e é formado por recursos 

advindos de custas, emolumentos e pagamento de despesas judiciais e extrajudiciais, nos 

termos dos arts. 15, inciso III e 31, §2º da citada norma. Assim, boa parte do orçamento 

previsto da Defensoria Pública é incerto, variável de acordo com a situação econômica 

do estado e o uso de serviços judiciais e extrajudiciais.  

A crise econômica de 2015,noticiada35 como uma das piores em vinte anos , 

que fez a economia brasileira contrair-se de forma abrupta, provocou queda intensa na 

arrecadação do Fundo de Assistência Judiciária naquele período, fazendo a Defensoria 

Pública atrasar o pagamento para o seu maior conveniado, a OAB-São Paulo, criando 

uma grave crise entre as duas instituições36.Em 2020, a arrecadação desse fundo também 

sofre severa queda, ante a crise sanitária e econômica provocada pela COVID-19, levando 

a Defensoria Pública, inclusive, a demitir em massa estagiários ligados à área 

administrativa e de atendimento multidisciplinar37. Na sessão de 15 de maio de 2020 do 

Conselho Superior da Defensoria Pública paulista, o Defensor Público-Geral indicou que 

na primeira semana de maio, os recursos do Fundo de Assistência foram menos da metade 

do previsto.  

A fragilidade orçamentária é mobilizada como um bloqueador de agenda de 

direitos fundamentais através do argumento da “reserva do possível”, segundo o qual a 

realização e implementação de direitos sociais está condicionada à existência de recursos 

                                                           
35 Vide, por exemplo, notícia no Canal Rural disponível em 
https://www.canalrural.com.br/programas/brasil-fecha-2015-com-pior-crise-economica-anos-60233/ 
36 Vide notícia do CONJUR, disponível em https://www.conjur.com.br/2016-jan-27/defensoria-paga-
advogados-sinaliza-manutencao-convenio 
37 Vide notícia na Folha de São Paulo disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/defensoria-publica-de-sp-dispensa-quase-600-
estagiarios-apos-ferias-coletivas.shtml 
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econômicos, configurando a carência desses recursos em verdadeiro limite fático à 

efetivação de políticas públicas (SILVA, 2012, p. 165) Entretanto, os recursos são sempre 

escassos. As decisões sobre a construção das políticas públicas observam as limitações 

financeiras do Estado, mas as decisões sobre quais problemas serão enfrentados 

dependem de um amplo jogo de disputas políticas, sendo o Mães em Cárcere um caso 

exemplar para se analisar como elas ocorrem. 
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3 – A POLÍTICA MÃES EM CÁRCERE 

Apresentamos no capítulo anterior como os problemas enfrentados pelas 

mães presas se tornaram parte da agenda institucional da Defensoria Pública até a decisão 

da criação de uma política pública específica sobre o tema. Neste capítulo, discutimos as 

principais características da política desenvolvida, o Mães em Cárcere. 

Estudar o desenho institucional do Mães em Cárcere nos auxilia a 

compreender e discutir questões sensíveis para a Defensoria Pública paulista, como suas 

portas de entrada, as relações de poder no interior da instituição e sua relação com a 

sociedade civil, que já discutimos anteriormente, o que nos leva a refletir sobre aspectos 

gerais sobre o acesso à justiça.  

3.1 – O que é a Política Mães em Cárcere? 

A primeira definição da política Mães em Cárcere que localizamos está na 

ementa da deliberação 291/14 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São 

Paulo38, que a caracteriza como uma “política institucional de atendimento às mulheres 

presas para assegurar uma gestação segura e o exercício da maternidade durante o 

cumprimento da pena, bem como a garantia de direitos da criança e adolescentes”. 

O art. 1º da citada deliberação indica que a Política compreende o 

atendimento jurídico integral, em todo o Estado de São Paulo às mulheres presas grávidas, 

lactantes ou mães de filhos menores de dezoito anos em situação de vulnerabilidade, 

decorrente da custódia penal ou cujo convívio esteja limitado (através de medidas de 

segurança ou socioeducativas, por exemplo). Apesar de direcionado especialmente para 

mães presas de crianças e adolescentes, os arts. 20 a 22 da deliberação 291/14 estendem 

a atuação do Mães em Cárcere a pais presos, mães adolescentes ou jovens internadas na 

Fundação Casa e mães presas com filhos e filhas maiores de dezoito anos com deficiência 

ou outra circunstância de maior vulnerabilidade, que exija atendimento especial.  

O termo “Política Institucional” para definir o Mães em Cárcere significa a 

existência de uma estrutura e fluxos de atendimento perenes na Defensoria Pública de 

São Paulo para o atendimento das mães presas, por isso, inclusive há uma deliberação do 

Conselho Superior da instituição organizando a Política. Conselho Superior é o órgão 

                                                           
38 Deliberação completa em 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=49534&idM
odulo=5010 
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deliberativo da Administração Superior da instituição e tem entre as suas atribuições, 

conforme art. 31 da Lei Complementar do estado de São Paulo 988/0639, exercer o poder 

normativo no âmbito institucional, editando as chamadas deliberações, normas gerais 

internas que são obrigatórias para todas as defensoras públicas, servidoras e estagiárias.  

Michele Rosa40, servidora do CONVIVE, explica que inicialmente o Mães 

em Cárcere foi um projeto, envolvendo núcleos especializados, defensoras, servidoras e 

sociedade civil, buscando formas de melhor atender as mães presas no estado. Mas, 

segundo ela, projeto transmite a ideia de algo temporário e as idealizadoras da Política 

desejavam algo perene, sendo essa uma das razões para se propor uma deliberação que 

estruturasse a Política.  

Da mesma forma, Davi Depiné41, 1ª Subdefensor Público-Geral quando da 

formulação da Política, apontou a necessidade de dar perenidade ao Mães em Cárcere 

com uma deliberação, transcendendo as diferentes gestões da Defensoria-Geral, do 

Conselho Superior e dos Núcleos Especializados. Para ele, talvez, se permanecesse 

apenas restrito a um projeto, com a mudança de algumas personagens para outros cargos 

e funções, o trabalho não teria sido continuado.   

A função do Mães em Cárcere é articular a defesa e promoção de direitos das 

mães presas em diferentes aspectos, como processos criminais, defesas em ações de 

destituição do poder familiar, garantia do convívio entre mãe e filho, etc. De acordo com 

a página na internet da Defensoria Pública paulista42, as principais demandas das mães 

presas e atendidas pela Política são  pedidos de prisão domiciliar, extensão do período de 

amamentação, reaproximação familiar, acesso à informações processuais, defesa em 

processos de acolhimento e destituição do poder familiar, regulamentação de visitas, 

dentre outros. 

A servidora do CONVIVE explicou como é o fluxo principal do atendimento 

do Mães em Cárcere. Primeiro, a demanda é recebida, através de formulários próprios, 

cartas das presas, provocação de parentes ou da sociedade civil, etc. Depois, as 

informações sobre a prisão, os dados da mãe, seus filhos e parentes são cadastrados e 

                                                           
39 Disponível em 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2006/lei.complementar-988-
09.01.2006.html 
40 Entrevista realizada em 05 de setembro de 2019 
41 Entrevista realizada em 06 de fevereiro de 2020 
42 Conforme https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5935 
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organizados em um sistema (atualmente informatizado, o Defensoria Online, conhecido 

como DOL). A demanda é encaminhada para as defensoras adequadas das diferentes 

áreas que o caso exigir, acionando-se também os Centros de Atendimento 

Multidisciplinar, com profissionais do serviço social, psicologia e outros, quando 

necessário. Por fim, são cadastradas as providências realizadas pelas servidoras e 

defensoras e as decisões obtidas.  

Além desse fluxo para o atendimento individual das mães presas, o Mães em 

Cárcere, conforme relatado pela servidora do CONVIVE, realiza atividades de educação 

em direitos nas unidades prisionais em que se explica o que é a Política, as possibilidades 

de prisão domiciliar, etc. Nessas atividades, também se discutem questões como direito 

de visitas, amamentação, convivência familiar, violência obstétrica, etc.  

A seguir, apresentaremos o que entendemos ser as características peculiares 

da Política Institucional, que a faz se destacar das outras desenvolvidas na Defensoria 

paulista: a) A busca ativa de mães grávidas, através de um formulário próprio; b) O 

esforço em integrar diferentes áreas de atuação da Defensoria, com ação conjunta de 

diferentes núcleos especializados, e a valorização de saberes não-jurídicos; c) O 

desenvolvimento de relatórios com as ações da Política e do perfil das usuárias; d) A 

realização de audiências públicas periódicas. Por fim, discutimos algumas manifestações 

das mulheres atendidas pela Política.  

3.2 – Portas abertas para a Defensoria Pública: Os Formulários do Mães em Cárcere 

O art. 9º da deliberação 291/14 prevê diferentes possibilidades para acessar a 

Política. O acesso pode se dar através de provocação de defensoras públicas que, 

especialmente em visitas e inspeções a estabelecimentos prisionais, tenham contato com 

mães ou mulheres grávidas presas; de organizações não governamentais ou entidades 

sociais (como a Pastoral Carcerária); dos Centros de Atendimento Multidisciplinares da 

Defensoria; de familiares ou amigas ou pelo preenchimento de um formulário próprio, 

preenchido pelas mulheres quando da inclusão nas unidades prisionais vinculadas à 

Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).  

De todas essas possibilidades, a que chama a atenção são os formulários. Os 

outros meios de acesso são comuns para outros atendimentos criminais ou mesmo cíveis 

na instituição. Os formulários, entretanto, representam uma forma de busca ativa pela 
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Defensoria das mães e grávidas presas no sistema prisional paulista, na perspectiva de um 

atendimento universal.  

A experiência pessoal com processos criminais e da infância e juventude 

mostra que o acesso à Defensoria Pública é feito diretamente pela interessada nos casos 

de acolhimento ou defesa em processos de destituição do poder familiar e por intermédio 

de familiares em caso de pessoas presas. A literatura sobre prisão de mulheres, entretanto, 

demonstra que visitas e mesmo o contato das presas com familiares é escasso, o que torna 

a dependência do Estado muito maior para as mulheres encarceradas. Nesse sentido, 

Braga e Angotti (2018, p. 108) afirmam:  

Muitos dos problemas e das dificuldades das presas não chegam ao 

conhecimento da Defensoria por vias institucionais, mas por familiares que 

telefonam para a instituição ou se dirigem até ela em busca de informações 

sobre os processos tanto de reconhecimento quanto de execução. Contudo, 

como aponta a literatura sobre encarceramento feminino, a maioria das 

mulheres experimenta o abandono quando são presas; e, na falta de apoio fora 

do estabelecimento prisional, elas se tornam mais dependentes do Estado e do 

sistema penal não apenas em termos de defesa técnica, mas também em relação 

à assistência jurídica e material 

No Relatório de Mulheres Encarceradas do Brasil43 constatou-se que 47% das 

mulheres presas em São Paulo recebiam menos de uma visita por mês. Em algumas 

unidades, como a de Ribeirão Preto, cerca de 70% das mulheres não recebiam qualquer 

tipo de visita. Na unidade prisional que visitamos para uma atividade de educação em 

direitos envolvendo o Mães em Cárcere, a diretora de reintegração social nos informou 

que apenas cerca de 15% das mulheres recebiam visitas regularmente naquele 

estabelecimento. 

Para as organizações que produziram o já citado Relatório de Mulheres 

Encarceradas, a razão para o reduzido número de visitas são a distância física das 

unidades prisionais femininas e o estigma sobre as mulheres presas. As unidades 

prisionais femininas são mais escassas que as masculinas e acabam concentrando em uma 

região um maior número de mulheres. No site da SAP44, verifica-se que hoje há 11 

penitenciárias femininas no estado e 77 masculinas. 

                                                           
43 Disponível em https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-
sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf 
44 http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais-fem/pen.html 
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 Para o defensor Bruno Shimizu45, coordenador do Núcleo de Situação 

Carcerária quando da formulação do Mães em Cárcere, colocar as mulheres presas em 

unidades prisionais mais distantes não é uma consequência do número reduzido de 

mulheres presas, mas uma decisão do Estado em enfraquecer os vínculos familiares, que 

se materializa, além da escolha sobre os locais de prisão, também em exigências 

desarrazoadas para visitação. Ele conta, como exemplo, a exigência de algumas unidades 

prisionais femininas de teste negativo para HIV como requisito para visita íntima, o que 

não acontece em unidades masculinas. O relatório MulhereSemPrisão (ITTC, 2017,p. 

130) faz menção a outro aspecto importante que impacta as relações familiares com a 

prisão de mães: a reorganização da estrutura familiar para assumir as funções domésticas 

e maternas antes ocupada pela mulher que se encontra presa.  

Acessar a Defensoria Pública por cartas, apesar de um caminho viável, não é 

simples. Garth e Cappeletti (1988, p. 22) já apontavam que as discussões sobre 

“possibilidade das partes’ não se limitavam a recursos financeiros, mas também à falta de 

conexão de alguns grupos com uma cultura de litígio, desabituadas a instituições, 

procedimentos e ambientes jurídicos ou mesmo ao próprio conteúdo das legislações e 

direitos. 

Uma experiência com cartas de pessoas presas, as quais recebo enquanto 

defensor público, que sempre me chamou a atenção era perceber que muitas eram 

dirigidas para o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal46. A ideia, 

aparentemente, era provocar aquele que era reconhecido como a maior autoridade jurídica 

do país por atenção a alguma injustiça grave. Dirigida a carta para o STF, a providência 

tomada, em geral, era sua redistribuição para a Defensoria Pública estadual, geralmente 

encaminhando a correspondência para a sede central na capital do estado. Depois disso, 

a carta é encaminhada para a defensora pública com atribuição para atuar no caso. Não 

raras as vezes, todo esse caminho leva alguns meses, estendendo o período da violência 

ou dificultando a possibilidade de se provar algumas violações de direito.   

Braga e Angotti (2018, p. 110) defendem que mais do que garantir a defesa 

técnica, é necessária uma relação direta da presa com sua defensora e o desenvolvimento 

                                                           
45 Entrevista realizada em 12 de fevereiro de 2020 
46 Ana Flausino e Thula Pires (2019, p. 2124), analisando 8818 cartas remetidas de estabelecimentos 
prisionais brasileiros, verificaram que 28% foram destinadas ao Supremo Tribunal Federal e 11% dos 
casos para a Presidência da República.  
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de mecanismos de fala e escuta para essa mulher no fluxo de sistema de justiça, no espaço 

prisional e social. O contato breve com as presas quando de uma atividade de 

apresentação do Mães em Cárcere em uma unidade prisional no interior de São Paulo 

permitiu perceber o impacto de uma relação mais próxima entre defensora e pessoa presa. 

Nos meses que seguiram à atividade, as cartas provenientes de lá se multiplicaram, não 

se limitando às presas que participaram da atividade, e eram direcionadas diretamente à 

Defensoria Pública, possibilitando atenção mais rápida às reclamações e anseios das 

mulheres presas. Entretanto, sem uma presença perene no espaço prisional, esse vínculo 

tende a se enfraquecer com o passar do tempo e o fluxo de entradas e saídas da prisão.  

Maria Tereza Sadek (2014, p. 60), ao analisar aspectos gerais do acesso à 

justiça no país, aponta que as portas de entrada atualmente atraem um tipo de litigante e 

desencorajam ou se fecham para a grande massa de indivíduos incapazes de manejar 

instrumentos de efetivação de seus direitos. Helen Pereira Lara (2018, p. 84), em seu 

estudo sobre o Mães em Cárcere, aponta que uma das primeiras preocupações na 

formulação da Política foi em como identificar as mães encarceradas e estabelecer uma 

porta de entrada efetiva para essas mulheres aos serviços de assistência jurídica da 

Defensoria Pública. O formulário, como explica Michele Rosa, tem o potencial de 

alcançar a totalidade das mulheres encarceradas nas unidades prisionais vinculadas à 

Secretaria de Administração Penitenciária, por ser aplicado no período de inclusão das 

mulheres no sistema carcerário.  

Davi Depiné disse que quando se pensou nesse formato de porta de entrada, 

o grande receio das formuladoras da política era na recepção da SAP em atuar em 

conjunto com a Defensoria. A Secretaria de Administração Penitenciária e a Defensoria 

paulista têm um longo histórico de embates, gerados por questionamentos sobre as 

condições de aprisionamento no estado. Entretanto, de forma surpreendente, segundo o 

então 1º Subdefensor Público Geral, a ideia foi bem recebida pelo secretário estadual da 

época. Para Depiné, essa boa recepção ao Mães em Cárcere pela SAP se deu porque o 

formato pensado não facilitava apenas o trabalho da Defensoria em identificar os casos, 

mas também porque facilitava a gestão de situações complexas envolvendo crianças, 

facilitando a pacificação das relações entre direção e presas.  

O primeiro elemento do formulário que merece atenção é a indicação da data 

do seu preenchimento. Michele Rosa apontou que esse não era um dado menor, mas 

essencial para o controle da efetividade da Política. No formulário original, não era 
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requerida essa informação, mas logo percebeu-se o quanto era importante o controle do 

tempo: 

A ideia é, inclusive, conseguir identificar quanto tempo demora, tanto para ela 

preencher, quanto para a unidade nos encaminhar, para nós conseguirmos 

conversar e conseguirmos levar para o defensor. Então a ideia é otimizar esse 

tempo, até porque a situação muda. Se a mulher está gestante de 08 meses e 

demora 04 meses para conseguir encaminhar para o defensor, já não é um 

estado de gestação e sim de lactância. Então é especialmente importante para 

a gente poder entender qual é o gargalo, em que momento tem esse gargalo 

que a gente não conseguiu ainda atuar de maneira tão rápida. Isso foi incluído 

depois. 

 Em seguida, são requeridos dados pessoais da mulher, inclusive sua 

matrícula no sistema penitenciário. Pergunta-se, depois, se a pessoa é mãe de criança ou 

adolescente com até dezoito anos ou com deficiência. Também é questionado se a pessoa 

é avó de criança com até doze anos de idade e a única responsável por seus cuidados. 

Apesar da Deliberação 291/14 originalmente não prever atendimento especial 

às avós, Michele Rosa indicou que foi necessário incluir essas informações no formulário 

“Mães em Cárcere” a partir dos decretos de indulto a mulheres, como o de 12 de abril de 

201747, que previu o indulto e a comutação da pena para avós de crianças ou pessoas com 

deficiência que comprovadamente necessitem de seus cuidados e estejam sob sua 

responsabilidade. Esses decretos não foram repetidos na atual gestão do governo federal, 

mas a informação sobre esse vínculo familiar permanece importante, já que existem 

decisões judiciais recentes concedendo prisão domiciliar a avós que tenham a guarda de 

suas netas, como no Habeas Corpus 192800 do STF, relatado pelo ministro Gilmar 

Mendes.48 

Outro dado requerido no formulário diz respeito à raça/cor da mulher 

atendida. Para além da análise de forma interseccional das prisões das mães, Michele 

destacou em entrevista a importância desse ponto na definição dos casos mais urgentes, 

ante uma intricada relação de gênero, raça e classe que impacta nas possibilidades de 

exercício da maternidade das mulheres encarceradas: 

A questão raça/cor também, em todos os formulários da defensoria já está 

incluído e a gente percebeu também que, com isso a gente conseguiu ver os 

casos mais gritantes! Como? Se a mulher disse que ela é gestante ou lactante 

de uma menina e é branca, a gente sabe que a gente tem que ter uma atuação 

ainda mais veloz, porque se essa mulher não tem uma família que consiga ficar 

                                                           
47 O decreto não está numerado no site do Planalto, mas pode ser acessado em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/dsn/Dsn14454.htm 
48 Ver em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454909 
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com a criança, e vai para um abrigo, essa criança tem uma chance muito maior 

e muito mais rápido de ser adotada 

Para a servidora do CONVIVE, priorizar o atendimento do Mães em Cárcere 

às mães brancas não é garantir um privilégio da branquitude, mas uma resposta às 

tecnologias do racismo que operam no exercício da maternidade na prisão. As mães 

presas brancas dificilmente seriam confrontadas com o racismo em outros contextos. 

Entretanto, há uma urgência no atendimento dessas mulheres porque meninos negros são 

preteridos nos cadastros de adoção, sendo que, em geral, os processos de destituição 

familiar e adoção de meninas brancas são mais céleres, conforme explica Michele Rosa.   

O Cadastro Nacional de Adoção (CNJ, c2020), em relatório gerado em julho 

de 2020, demonstra que do total de pretendentes cadastrados, aproximadamente 92% 

aceitam a adoção de crianças brancas e apenas 57% aceitariam adotar uma criança da raça 

negra, e 83% aceitariam a adoção de uma criança parda. Aproximadamente 14% dos 

pretendentes apenas adotariam uma criança branca. O total de crianças brancas 

aguardando adoção é de aproximadamente 33%, enquanto cerca de 17% são negras e 49% 

são pardas.  

As conclusões do CONVIVE, destacadas por Michele, sobre a urgência no 

atendimento a mães de crianças brancas são corroboradas por Bumachar (2016, p. 195) . 

A autora conta a história de Ana, uma mãe de uma menina recém-nascida branca, que 

teve a filha institucionalizada após quinze dias de convivência na prisão, apesar da 

garantia constitucional de manutenção do vínculo durante todo o período de 

amamentação, e entregue a uma família substituta, muito embora Ana tivesse parentes 

interessados em cuidar da sua filha.  

Em sentido semelhante, Elaine Lopes Doricio, no documentário “Mães do 

Cárcere”, contou que sua família, por mais que tentasse, não conseguia informações sobre 

seu filho e, ao tentar entender e explicar as motivações para que a justiça a fizesse perder 

todos os vínculos com a criança, citou a cor da pele dele, em contraste com a sua: “Acho 

que eles só deram meu filho porque ele é loirinho dos olhos verdes, né? ” 

A colocação em família substituta, considerando o previsto no art. 1949 do 

Estatuto da Criança e Adolescente, é medida excepcional, sendo que os esforços da rede 

                                                           
49 Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
que garanta seu desenvolvimento integral 
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de proteção devem ser pela manutenção ou reintegração da criança e adolescente à sua 

família original (art. 19, §3º, ECA). Ao mesmo tempo, no entanto, especialmente após 

recentes mudanças legislativas no Estatuto da Criança e Adolescente, como a edição da 

lei 13509/17, também foram criados mecanismos para acelerar a destituição do poder 

familiar e a colocação de crianças em famílias substitutas. Podemos citar como exemplos 

a redução de seis para três meses o tempo de reavaliação das medidas de acolhimento 

(art. 19, §1º, ECA) e de dois anos para dezoito meses o período máximo do acolhimento 

institucional (art. 19, §2º, ECA).  

A experiência como defensor público que atua com processos de acolhimento 

de crianças e adolescentes mostra que esses prazos são meras formalidades quando não 

há grandes expectativas de adoção. O cenário muda, entretanto, quando há uma lista longa 

de adotantes e discursos pelo “melhor interesse da criança” se sobrepõe às regras de 

preferência pela manutenção dos vínculos familiares originários, especialmente para 

mulheres estigmatizadas por estarem presas.  

Assim, em casos em que a perda do poder familiar pode acontecer mais 

rapidamente, como nas situações em que a criança é uma menina branca, existe uma 

atenção especial das integrantes da Política, em que pode ser realizada uma visita ao 

presídio, por exemplo, ao invés de se aguardar a resposta de um e-mail para a direção do 

estabelecimento prisional ou uma servidora pode tentar contato imediato com alguma 

familiar ao invés de enviar uma carta e esperar a resposta, na tentativa de se evitar que 

situações de acolhimento institucional se prolonguem ou se consolide a permanência da 

criança em família substituta. 

Em seguida, no formulário, é pedido o local da prisão e o local do processo 

criminal. A informação auxilia a identificar as defensoras e servidoras responsáveis pela 

demanda. Como foi salientado acima, há um número reduzido de estabelecimentos 

prisionais femininos no estado, sendo comum que as mulheres permaneçam encarceradas 

em locais distantes de seu domicílio e de onde tramitam os processos em seu desfavor, o 

que exige a mobilização da Defensoria Pública em diferentes comarcas.  

São solicitados ainda os dados sobre as filhas/netas da pessoa assistida pela 

Defensoria Pública. Essa é uma informação importante para definir a urgência da ação da 

Política, como já nos referimos algumas vezes acima. Uma das demandas consideradas 

prioritárias no Mães em Cárcere diz respeito às mães que não sabem onde suas filhas 
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estão50. O trecho da entrevista de Telma Ferreira dos Santos que apresentamos na epígrafe 

da introdução ilustra a urgência em se localizar as filhas das mães presas. A demora na 

ação da defesa da mãe ou da família da criança acolhida pode gerar a colocação em família 

substituta de forma bem mais célere, acabando por consolidar novos vínculos familiares 

e uma situação irreversível. Heide Ann Cerneka51 pontuou  que era comum, nos anos 90, 

que uma mãe presa nunca mais tivesse contato com o filho após algumas horas na 

maternidade, em alguns casos a notícia sobre a localização da criança só era conseguida 

após a consolidação de um processo de adoção ou destituição do poder familiar.  

Há também no formulário um tópico para informar se a filha é pessoa com 

deficiência, que segundo as entrevistadas foi incluída após uma das audiências públicas 

da Política. A preocupação inicial não diferenciava as crianças e adolescentes com 

deficiência das demais (apenas era questionado se a presa era mãe de pessoa adulta com 

deficiência), mas o formulário foi adaptado após provocação de uma ONG em uma 

audiência pública, que demonstrou a maior urgência do retorno das mães dessas crianças 

ao ambiente familiar. Outra questão presente no formulário que define urgência no 

atendimento da Política é se a mulher está grávida ou amamentando. 

É questionado se a mulher deseja algum tipo de atuação da Defensoria Pública 

e se ela concorda com a atual situação dos filhos. A ideia aqui, segundo Michele Rosa, é 

evitar que a autonomia da assistida da Defensoria seja substituída por uma concepção 

idealizada sobre família e maternidade.  Outra questão que ressalta a autonomia da mãe 

sobre a criação dos seus filhos é o pedido de dados sobre pessoa de confiança da mulher 

para assumir a guarda das filhas e seus dados para contato. Essa informação é importante 

para ajudar a localizar documentos e provas que facilitariam a defesa em processos de 

acolhimento institucional e destituição do poder familiar, mas também para questionar a 

guarda da criança com pessoas que a mãe presa entende como inadequadas.  

Por fim, é questionado se a mulher recebe visitas das filhas ou netas, se deseja 

recebê-las e as razões de eventual negativa. Perguntar sobre os motivos aqui é importante, 

já que a limitação pode ser de ordem financeira, devido à distância da unidade prisional, 

ou haver indicativos de alienação parental, permitindo que se articulem soluções para a 

                                                           
50 Conforme homepage do CONVIVE-Mães em Cárcere, disponível em 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5935 
51 Entrevista realizada em 02 de fevereiro de 2020 
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falta de visitas, como pedido de aproximação familiar, articulação com as secretarias de 

assistência social para viabilizar visitas, etc.  

Consta ainda em anexo ao formulário uma breve descrição do que é o Mães 

em Cárcere e a Defensoria Pública e o aviso de que as informações lá compartilhadas 

somente poderão ser usadas em defesa das mulheres presas. É preciso lembrar que o 

formulário é aplicado pelas técnicas da prisão vinculadas à SAP, não raras vezes 

identificada como “opressoras” pela presa. No momento da inclusão no sistema 

carcerário, quando geralmente é aplicado o formulário, não há vínculos criados pela presa 

com qualquer agente, assistente social ou outra pessoa na unidade prisional, sendo 

indispensável criar mecanismos para que a mulher confie em partilhar informações sobre 

suas filhas.  

Michele Rosa explica inclusive que foi necessário criar um símbolo próprio 

para o Mães em Cárcere porque o brasão da Defensoria Pública paulista é similar a outros 

do governo do estado de São Paulo, especialmente o da Polícia Civil, sendo que algumas 

mulheres entravam em pânico ao ter contato com o formulário: 

Figura 1 – símbolo da Defensoria Pública de São Paulo  

 

Fonte: Defensoria Pública de São Paulo, 2020 

Figura 2 – símbolo da Polícia Civil de São Paulo 

 

Fonte: Polícia Civil de São Paulo, 2020 
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Figura 3 – Símbolo do Mães em Cárcere 

 

Fonte: Defensoria Pública de São Paulo, 2020 

 

Além desse formulário inicial, há um outro complementar, aplicado para 

casos mais sensíveis e que demandem informações adicionais, como aqueles com filhas 

acolhidas institucionalmente, conhecido como “formulário expandido”, no qual 

questiona-se o tempo previsto de prisão e seu motivo, dados mais completos sobre as 

filhas, como o nome do pai e local em que pode ser encontrado, nome e endereço do 

serviço de acolhimento, se já houve audiência na vara da infância e juventude, se a mãe 

já foi ouvida pelo juiz ou se assinou algum documento, contatos detalhados de pessoas 

de confiança ou familiares que a mãe indica como possíveis guardiões dos filhos. 

Também é questionada se está grávida, se fez pré-natal, se a criança está no presídio ou 

em período de amamentação e se recebe atendimento médico. Por fim, questiona-se se 

recebe visita das filhas e se deseja receber, e qual o motivo se a resposta for negativa.  

3.3 – Assistência jurídica integral e Mães em Cárcere – Vários olhares e saberes na 

Defensoria Pública 

Uma das melhores sínteses do Mães em Cárcere é feita por Michele Rosa, em 

entrevista para esta pesquisa, para quem o atendimento da Defensoria para a mãe presa 

deve ser integral:  

Então, a ideia do Mães em Cárcere era fazer um atendimento não fragmentado, 

porque a mulher que está encarcerada, muitas vezes ela é mãe. Ela tinha um 

bom atendimento na questão criminal, um bom atendimento na questão da 

infância, mas ela não era vista como um todo52.   

                                                           
52 Entrevista realizada em 05 de setembro de 2019. 
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A ideia de um atendimento não-fragmentado é a essência do Mães em 

Cárcere, com a previsão de atuação de diversos Núcleos Especializados da Defensoria 

Pública, a participação de servidoras de áreas não jurídicas, como o serviços social e a 

psicologia, e o CONVIVE, órgão de gestão informacional, que recebe as demandas, 

documentos e informações das mulheres assistidas pela Política e as encaminha para os 

órgãos de execução da instituição para o atendimento respectivo.  

O conceito de atendimento não fragmentado nos remete ao de assistência 

jurídica integral, preconizado na Constituição Federal, no art. 134, caput, cujo teor é 

repetido pelo art. 1º da Lei Complementar 80\94, lei orgânica da Defensoria Pública. 

Segundo esses dispositivos legais, a Defensoria Pública tem por incumbência a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma gratuita e integral aos 

necessitados. 

O atendimento jurídico integral visa romper com várias barreiras de acesso à 

justiça, para além dos limites econômicos, mas também os organizacionais, processuais, 

etc. Esse atendimento não fragmentado surge da necessidade de encarar as relações 

sociais da mulher encarcerada em sua totalidade. As necessidades da assistida da 

Defensoria Pública, e mais especificamente do Mães em Cárcere, por acesso à justiça são 

múltiplas e  interconectadas, não podendo ser considerada apenas sob a perspectiva da 

maternidade ou da prisão, sendo necessário compreender todos os marcadores sociais da 

mulher (os de gênero, de raça, classe, a maternidade, a prisão, etc) e as diferentes 

demandas, jurídicas (na execução criminal, infância e juventude, família) ou de outras 

áreas (como a psicologia, o serviço social etc). 

A proposta da Política é a articulação dos diversos órgãos, atrizes e saberes 

da Defensoria Pública em rede, sem sobreposições entre eles. A ideia de rede pauta 

diversas políticas públicas brasileiras, em especial na área da infância e juventude e se 

baseia na corresponsabilidade no enfrentamento do problema e se opõe à ideia de 

organização piramidal, em que um órgão, pessoa ou instituição tem superioridade 

hierárquica sobre os outros. 

Ana Paula Lewin, coordenadora do NUDEM quando da formulação do Mães 

em Cárcere, explicou que a articulação de saberes e sujeitos era a ideia para a criação da 

Política: 



84 
 

Eu acho que havia uma articulação e uma possibilidade de a gente discutir 

casos, e acho que essa atuação multidisciplinar é essencial para o nosso 

funcionamento, para não pensar só naquele processo em si, só no processo 

criminal em si, tem uma mulher que está lá e ela precisa de vários olhares53 

Entendemos que a união desses diferentes saberes se concretiza no Mães em 

Cárcere através da ação articulada de diferentes núcleos especializados da Defensoria 

Pública paulista e na valorização de saberes produzidos por servidoras da instituição, com 

conhecimento em serviço social, psicologia, estatística, etc. Apresentamos adiante como 

esses dois pontos são essenciais para a oferta de assistência jurídica integral para as mães 

presas, mapeando todos os espaços em que a Defensoria deve agir (justiça criminal, da 

infância e juventude, serviços social e psicológicos, etc) para efetivar o direito dessas 

mulheres à convivência familiar. 

a) Os Núcleos Especializados 

Uma das características do Mães em Cárcere é ser uma política com 

permanente interação entre diferentes núcleos especializados da Defensoria paulista, 

especialmente o da Infância e Juventude (NEIJ), o da Promoção e Defesa dos Direitos da 

Mulher (NUDEM) e da Situação Carcerária (NESC). Os Núcleos Especializados são 

órgãos de execução e atuação da Defensoria Pública paulista, nos termos do art. 52 da lei 

complementar 988\06 do estado de São Paulo, de natureza permanente, que tem por 

função prestar suporte e auxílio no desempenho das atividades funcionais dos membros 

da instituição. Podem, nos termos do art. 53 da já citada lei complementar, compilar 

informações técnico-jurídicas, propor medidas judiciais e extrajudiciais, individuais e 

coletivas, em conjunto ou não com as defensoras públicas naturais do caso, estimular 

intercâmbio de informações entre defensoras públicos e entidades públicas e privadas 

para aprimorar o acesso à justiça dos assistidos pela Defensoria Pública, etc.  

Davi Depiné explica que os núcleos especializados da Defensoria paulista são 

bem diferentes dos estruturados em outras defensorias estaduais. Segundo ele, a marca 

dos núcleos especializados em São Paulo é o foco em uma área específica, como a 

execução penal ou o direito das crianças e adolescentes, atuando de forma auxiliar e 

concorrente com as defensoras públicas. Eles podem promover ações coletivas ou 

individuais, nesse caso quando de grande repercussão ou de interesse estratégico para a 

instituição.  

                                                           
53 Entrevista realizada em 20 de fevereiro de 2020 
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Outra diferença, ainda segundo Depiné, está no fato dos núcleos serem 

ocupados através de remoção qualificada, em que a defensora pública que o coordena 

permanece apenas por um período de tempo específico e precisa prestar contas do seu 

trabalho, seja para tentar se manter em um novo mandato, seja por existir uma cobrança 

maior tanto do Conselho Superior da Defensoria Pública, quanto da sociedade civil. 

Luciana Zaffalon54 classificou os núcleos como os “que sabem como a banda toca”, em 

todas as suas “camadas e complexidades”, isto é, são espaços para construção de 

estratégias e de saberes mais elaborados sobre alguns temas sensíveis para a Defensoria 

Pública.  

Um dos papéis dos Núcleos Especializados no Mães em Cárcere é o 

atendimento de mães presas mesmo em comarcas em que não há unidade da Defensoria 

Pública instalada. Geralmente, em locais assim, as demandas jurídicas são absorvidas por 

convênios entre a Defensoria Pública e outras instituições públicas e privadas, em especial 

a OAB. Entretanto, considerou-se sensível demais o tema para que a atuação na defesa 

dos interesses das mães presas fosse feita de forma terceirizada. Assim, pedidos de prisão 

domiciliar ou a defesa pontual contra a destituição do poder familiar são feitos 

diretamente pelos núcleos, cujas coordenações estão centralizadas na capital do estado.  

Michele Rosa explica que a ação de advogados dativos, do convênio entre a 

Defensoria Pública e a OAB São Paulo, muitas vezes são ineficientes para a garantia dos 

direitos das mulheres presas, em um tema tão sensível e complexo: 

É extremamente importante a atuação dos núcleos exatamente por isso. Porque 

elas têm a defesa do advogado dativo, que faz o acompanhamento, só que às 

vezes a gente se depara com várias situações de não atualização daquele 

advogado em relação aos direitos daquela mulher. Alguns pedidos que não são 

realizados, ou não foram realizados de forma adequada, as vezes faz o pedido 

e não junta um documento, e quando a gente olha esse processo, com o 

processo digital agora é muito mais fácil para a gente, a gente se depara com 

uma dificuldade ou uma ineficiência dos advogados dativos.  

Uma questão que surgiu durante o campo foi o papel do NUDEM na Política. 

A atuação dos Núcleos de Situação Carcerária e da Infância e Juventude, conforme 

percebemos nas entrevistas realizadas, sempre foi tida como óbvia: um cuidaria das 

questões relacionadas ao encarceramento, seja em ações individuais ou coletivas, 

judiciais ou não, e o outro se preocuparia com o direito a convivência familiar, na defesa 

contra destituições de poder familiar, acolhimentos institucionais, etc.  

                                                           
54 Entrevista realizada em 03 de dezembro de 2019 
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Para Ana Paula Lewin, entretanto, não parecia muito clara qual deveria ser a 

atuação do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Para ela, o NUDEM 

tinha poucos anos de existência quando da construção da Política e, ainda, estava muito 

preso a ideia fragmentada da defesa da mulher como defesa da vítima da violência 

doméstica:  

Num primeiro momento, eu acho que se enxergou de uma maneira até um 

pouco equivocada qual seria o nosso papel, porque ficou muito focado nas 

questões judiciais, nas questões das ações de família, então era esse o papel do 

NUDEM. (...). Acho que a gente ficou com uma atuação meio residual, e acho 

que a grande questão ali, desde o começo, sempre foi sim a questão de gênero. 

Então acho que a gente deveria, não sei nem dizer exatamente o que, mas isso 

deveria ter sido o grande foco, gênero versus encarceramento, pois acho que 

eram as duas maiores violações que a gente via ali, porque são violações que 

as mulheres sofrem e talvez em um primeiro momento, foi para isso que o 

núcleo foi chamado, mas o papel dele ficou muito reduzido.  

Entretanto, percebemos que o Núcleo de Defesa e Promoção da Mulher 

encontrou um papel importante a desempenhar no combate às violações de gênero, 

especialmente no enfrentamento à violência obstétrica. Em uma atividade de 

apresentação da Política às presas de um estabelecimento prisional no interior de São 

Paulo, que pudemos participar, uma das atuais coordenadoras do NUDEM, Nálida Coelho 

Monte, falou de violência obstétrica, autonomia dos direitos reprodutivos e sexuais, 

aborto legal e ressaltou que as mulheres não tinham a obrigação de ser mães 24 horas por 

dia.  

Naquele espaço, Nálida apresentou ainda o direito das mulheres a um plano 

de parto, documento que visa garantir a participação das mulheres no nascimento de suas 

filhas, em que previamente a grávida faz apontamentos sobre o desejo de ter 

acompanhante na sala do parto, receber anestesia, o momento do corte do cordão 

umbilical, etc. A violência obstétrica também foi destacada por outra coordenadora do 

NUDEM, Paula Sant'Anna Machado de Souza, quando da audiência pública do Mães em 

Cárcere em fevereiro de 2020, ressaltando ações de indenização por esse tipo de violência 

que o Núcleo estava formulando e tinha proposto recentemente para enfrentar a situação.  

A preocupação com o parto expressada pelo Núcleo Especializado da Mulher 

ressalta a importância de afirmar a mulher como sujeito de direitos e expressa a violência 

de gênero em perceber essa mulher apenas como mãe. Se encarada apenas como 

progenitora, o parto é um sucesso quando a criança nasce sem maiores complicações, mas 

se a ela é vista como sujeito de direitos, importam seus desejos e dores naquele momento.  
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Dessa forma, o NUDEM não tem uma participação menor ou residual na 

Política. Ele tem o papel de inserir as violações das mulheres enquanto presas e mães na 

perspectiva de gênero. Na página da internet da Defensoria55, o NUDEM é apresentado 

como o núcleo responsável por atua pela efetivação do princípio da igualdade de gênero, 

especialmente em políticas públicas que combatam a discriminação. Seu olhar se torna 

essencial para o Mães em Cárcere, que trata de relações patriarcais e a divisão sexual do 

trabalho, como informa um dos “Considerandos” da deliberação 291/14.  

b) As servidoras da Defensoria e seus saberes no Mães em Cárcere 

Além da variedade de olhares jurídicos sobre as demandas por acesso à justiça 

das mães encarceradas em São Paulo, um atendimento não fragmentado exige outras 

personagens, de áreas como a psicologia, assistência social, sociologia, etc. O domínio 

do conhecimento jurídico é insuficiente para vencer os obstáculos ao acesso à justiça 

dessas mulheres. Isso se nota no depoimento da defensora Juliana Beloque que reclamava 

da solidão em tentar garantir o direito à convivência familiar às mães encarceradas sem 

informações mínimas para enfrentar o caso:  

Para quem trabalha na área criminal, são inúmeras e cotidianas as angústias 

com esse problema. Atualmente, lido com um caso de tentativa de homicídio 

contra criança em que a mulher está presa há 7 meses, tem outros dois filhos 

menores e eu não consegui descobrir ainda nem sequer os nomes das crianças 

e onde elas estão. É muito difícil trabalhar o defensor sozinho nesses casos, 

sem estrutura institucional estabelecidas com um método de enfrentamento da 

questão56. 

Renata Ghislene de Oliveira (2015, p. 93) aponta que o integral da assistência 

jurídica se apresenta na operação de tecnologias que possibilitam amplo acesso à justiça 

com transformações na atuação das operadoras do Direito, que devem trabalhar com 

profissionais de outras formações. Por essa razão, os Centros de Atendimento 

Multidisciplinares (CAMs), segundo a mesma autora, foram recebidos com bastante 

entusiasmo pela Defensoria paulista, instaurando práticas psicossociais com aplicação da 

escuta e qualificação do potencial de intervenção, para além do processo jurídico.  

Percebe-se, entretanto, uma disputa por espaço nos centros de poder entre 

defensoras e servidoras na instituição, que tem o potencial de colocar em segundo plano 

o principal objetivo da Defensoria Pública, que é garantir a assistência jurídica integral 

aos mais vulneráveis. Exemplo disso é a demanda das servidoras da Defensoria Pública 

                                                           
55 Disponível em https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3355 
56 Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, p. 28 
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por assento no Conselho Superior da instituição. O órgão deliberativo máximo da 

Defensoria Pública paulista tem caráter bem democrático, se comparado com outras 

instituições do sistema de justiça, com a presença de Ouvidora Externa, representante de 

defensoras públicas das classes iniciais, um “momento aberto” em que qualquer pessoa 

tem o direito de se manifestar sobre qualquer assunto. Entretanto, nunca se permitiu uma 

conselheira-servidora, ainda que apenas com o direito de voz, apesar de se permitir uma 

representante da associação das defensoras públicas. 

Há, na estrutura da Defensoria, uma relação de hierarquia defensora-servidora 

que vai além da organização do trabalho, mas como uma estrutura de poder que diminui 

o valor dos saberes das servidoras, ignorando os princípios democráticos que inspiraram 

a criação da defensoria no estado. Luíza Aparecida de Barros (2017, p. 76) destaca um 

outro momento de tensão entre defensoras e servidoras, que se deu com a extinção da 

Assessoria Técnica-Profissional (ATP), que atuava diretamente com a Defensoria 

Pública-Geral, órgão máximo da administração da instituição, apontando diretrizes de 

trabalho, acompanhava as profissionais e participava de projetos e políticas institucionais, 

inclusive do Mães em Cárcere (art. 7º da deliberação 291\14). Mesmo sob protestos no 

momento aberto de profissionais da instituição, de fora dela e de defensoras públicas, a 

ATP foi dissolvida e substituída pelo GAI, Grupo de Apoio Interdisciplinar, submetido a 

uma assessoria (e a uma defensora pública). 

Estudando o Mães em Cárcere, percebemos que as servidoras não produzem 

saberes menores, mas compõem a assistência jurídica integral de forma fundamental. 

Cristiane Juliare et al (2013, p. 5) descrevem a ação das assistentes sociais do Centro de 

Atendimento Multidisciplinar do Núcleo da Infância e Juventude nos procedimentos 

afetos ao Mães em Cárcere: primeiro é feito um estudo inicial do formulário. Caso o 

preenchimento de alguns dados, como o paradeiro das filhas ou contato de familiares, não 

tenham sido informados, é feito contato com a equipe técnica da penitenciária para suprir 

as omissões. 

 Havendo notícia de acolhimento institucional da criança ou adolescente, é 

feito contato com o serviço respectivo, para discussão de ações de acordo com o Plano 

Individual de Atendimento de cada filha. Se houver indicação de familiar ou possível 

guardiã, é feito contato para constatar se há interesse da indicada em realizar visitas ou 

assumir a guarda. Se a potencial guardiã estiver em vulnerabilidade socioassistencial, é 

acionado o CRAS ou CREAS de referência para o devido acompanhamento. Ao final, 
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identificando-se demanda jurídica, os dados coletados são encaminhados para a defensora 

responsável, tornando a ação da Defensoria Pública na defesa do direito à convivência 

familiar muito mais robusta.  

O serviço Social e a Psicologia, no desenvolvimento desta política, fortalecem-

se como essenciais para a leitura e avaliação de situações implícitas e explícitas 

que podem requerer atuação jurídica, bem como para a qualificação desta 

intervenção, além de atuar decisivamente na reconstrução das histórias de vida 

daquele grupo familiar estilhaçado pela institucionalização, traçando 

estratégias garantidoras de direitos. (JULIARE, 2013, p. 05) 

Na atividade de apresentação da Política no estabelecimento prisional que 

acompanhamos e citamos brevemente acima, foi possível acompanhar a atuação de 

defensoras e servidoras em ação de educação em direitos. Naquele momento, 

participaram da atividade duas defensoras públicas (eu discuti as questões relativas a 

liberdade e a defensora Nálida Coelho, do NUDEM, as questões de gênero) e duas 

servidoras (a assistente social Lara Caroline, do NEIJ, falou sobre o direito à convivência 

familiar e a servidora Michele discorreu sobre a política Mães em Cárcere). 

A atividade transcorreu em um clima de colaboração. Cada uma tinha seu 

papel fundamental.  Michele, que dentre todas era a que mais conhecia da Política, tomou 

a frente nas apresentações e as outras discorreram sobre as áreas que tinham mais 

familiaridade.  Esse espírito de cooperação, em contraste com organizações rigidamente 

hierárquicas, não é novidade na construção de políticas públicas, em especial aquelas em 

que se compreende a necessidade de um atendimento não fragmentado, como nas 

políticas para proteção da infância e juventude e na proteção da mulher contra a violência 

doméstica. 

O atendimento, nessas duas áreas, que se preconiza nas legislações e políticas 

públicas é o de rede, que, segundo o defensor Diego Vale, coordenador do NEIJ quando 

da formulação da Política, foi uma das inspirações para o Mães em Cárcere: 

Assim, as normativas que dispõem sobre proteção de famílias em 

vulnerabilidades, sempre estimulam, internacionalmente (...) à articulação em 

rede. O próprio ECA, ele é assistencial, e traz uma evidência muito grande, de 

criação de órgãos ou de instâncias deliberativas, ou de controle de políticas 

públicas, que venham potencializar a temática. Então, a gente teve esse 

possível paradigma, de compreender que já existiam algumas instâncias que se 

articulavam em rede. Já era algo conhecido, como os fóruns, fórum nacional 

da criança, fórum nacional do enfrentamento à violência sexual. (...). Na 

verdade, a Defensoria Pública começou a participar porque a gente trazia muito 
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isso na Infância e Juventude, essa demanda extrajudicial. É uma das áreas da 

Defensoria, que naquela época, mais demandavam, na articulação em rede.57 

Ana Cristina Serafim da Silva (2016, p. 93) caracteriza a rede a partir da 

política nacional de assistência social, consolidada em 2004, como uma relação 

interorganizacional, entre agências estatais, o Estado e a sociedade civil, buscando 

alternativas a ações fragmentadas, isoladas ou superpostas. A rede, segundo a mesma 

autora, pressupõe uma finalidade em comum entre as atrizes interconectadas por ações 

em conjunto, sendo que as articulações com compartilhamento de responsabilidades, 

implicam uma visão de totalidade, que possibilitam intervenções eficazes.  

Pensando a partir das políticas de gênero e redes de atendimento à mulher 

vítima de violência, Silvia Catarina Dourado Vasconcelos (2016, p. 69) aponta que o 

conceito de rede perpassa por várias áreas, como administração, informática e serviço 

social, partindo da concepção de rede como estrutura organizacional. Ela explica que a 

rede se contrapõe à organização piramidal, em que um grupo restrito representa o poder 

e prevalece sobre um grupo maior. Há autonomia dos entes envolvidos e descentralização 

do poder, numa perspectiva democrática. Ela, na perspectiva das políticas públicas, é mais 

do que um amontoado de entes, mas organizada de forma horizontal, com 

corresponsabilidades, para a oferta de atendimento integral. 

É essencial que a rede fortaleça o sentimento de confiança e pertencimento 

ao grupo. Segundo Vasconcelos (2006, p. 83), estimulando um imaginário de 

coletividade, para além de meras ações em conjunto, a democratização das relações e o 

fortalecimento do protagonismo de cada organismo. Ela destaca ainda que o grande 

desafio da rede é a intersetorialidade (VASCONCELOS, 2006, p.85). As necessidades 

sociais são interrelacionadas e necessitam ser encaradas na integralidade, superando a 

fragmentação das políticas sociais, transformando-se a gestão e a postura dos executores 

das políticas sociais, os servidores.  

Nessa perspectiva, faz todo o sentido a relação feita pelo defensor Diego Vale 

entre a política Mães em Cárcere e a atuação em rede, em especial quando se analisa a 

integração que se almeja na política entre os vários saberes jurídicos (direito da infância, 

execução penal, criminal, cível), não-jurídicos (serviço social, psicologia, sociologia, 

                                                           
57 Entrevista realizada em 04 de dezembro de 2019 
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estatística, etc) e os saberes populares (com a participação da sociedade civil, nas 

audiências públicas ou mesmo em espaços não institucionalizados). 

Interessante pensar, entretanto, como as relações entre defensoras, servidoras 

e estagiárias na Defensoria Pública podem ser reinventadas, em especial em uma política 

que pretende oferecer atendimento não fragmentado, que não pode sobrevalorizar o saber 

e o poder jurídico, personificado na Defensoria Pública pelas defensoras, em detrimento 

de outros, como do serviço social, da psicologia, administrativos, etc.   

Melina Machado Miranda (2016, p. 26), criticando a centralidade do acesso 

à justiça no saber jurídico, entende que apenas estratégias judiciais como fonte de acesso 

à justiça criam uma falsa sensação de equilíbrio e supervaloriza mecanismos legalistas, 

deixando em segundo plano mudanças estruturais, sendo indispensável pensar o aceso à 

justiça para além da representação no judiciário, mas através de novos atores e 

ferramentas de combate à desigualdade. 

A autora traz à tona ainda a relação hierárquica e de poder e os lugares 

políticos na Defensoria de São Paulo, representada, dentre outras, pela exigência do uso 

do título “doutor” por profissionais do Direito, ainda que sem formação acadêmica para 

tanto, como mecanismo de preservação de autoridade:  

Em que pese a Defensoria ter sua missão e discurso destoantes destas outras 

instituições do Sistema de Justiça, percebemos algumas lógicas que 

permanecem, como é o caso do uso da palavra doutor como prenome de 

tratamento, o apelo por vestimentas formais, a área do Direito como 

privilegiada, seja no salário, seja nos cargos, e o reconhecimento dentro das 

instituições, entre outras posturas. (MIRANDA, 2016, p. 141) 

O privilégio do saber jurídico sobre os outros não é algo presente apenas na 

Defensoria. Apesar das relações cooperativas entre os que participaram da já citada 

atividade de apresentação do Mães em Cárcere, que não aparentaram desconforto ou 

terem posturas de silenciamento umas com as outras58, notava-se que no imaginário das 

diretoras e servidoras do presídio, o conhecimento jurídico estava sobreposto. As 

servidoras expressavam dificuldades em entender o sentido do Mães em Cárcere se já 

faziam a triagem dos casos em que as mulheres tinham direito à prisão domiciliar. 

                                                           
58 Enfatizo que essa é a minha visão dos acontecimentos. Entretanto, é indispensável lembrar que 

participei da atividade não apenas como pesquisador, mas também como defensor público e posso não 
ter percebido posturas autoritárias minhas ou da outra defensora sobre as servidoras. 
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Por outro lado, a experiência do Mães em Cárcere, mesmo com as limitações 

e embates sobre poder no interior da Defensoria Pública paulista, revela possibilidades 

interessantes da atuação em rede, em especial com o sentimento de pertencimento criado 

pelos que participaram ativamente da Política. A consulta pública no procedimento 

administrativo que discutiu a deliberação 291\14 traz manifestações de estagiárias da 

Defensoria Pública que trabalharam no então projeto Mães em Cárcere. 

Uma estagiária do NESC, que realizava cadastros das mães encarceradas, 

assim se manifestou: 

Mães em Cárcere nos últimos 5 meses tem sido a melhor experiência que eu 

tive até agora e olha que eu só tenho 16 anos e olha que nem vivi tanto assim 

para contar, mas Mães em Cárcere vai ficar como marca como fase nova da 

minha vida, pois está fazendo olhar as pessoas por outro lado (...). 59 

Outra estagiária destacou sua identificação com as presas enquanto mulheres 

(...). Portanto, é sempre um grande prazer participar de qualquer atividade do 

Mães no Cárcere como mulher, como estagiária, como estudante do direito e, 

sobretudo, como forma de modificar a realidade com a qual discordo. 60 

As estagiárias, nas relações de poder estabelecidas na Defensoria, são 

subordinadas a defensoras e servidoras, tendo diminutas possibilidade de influir nos 

processos decisórios da instituição. Entretanto, em especial para as atividades jurídicas, 

são essenciais para o bom desenvolvimento das atividades da Defensoria, já que na 

atualmente a Defensoria paulista não tem um quadro de servidoras para apoio jurídico, 

como o Ministério Público e o Judiciário. Criar um ambiente em que se sintam integradas 

à transformação social que o acesso à justiça possa promover é, a nosso ver, também uma 

estratégia para assistência jurídica integral. 

3.4 – Gestão da informação no Mães em Cárcere: O CONVIVE 

Além da atuação interdisciplinar, era preciso um instrumento que reunisse as 

diversas informações para a defesa das mães encarceradas, tanto para ações coletivas 

quanto para as demandas judiciais individuais. As demandas jurídicas individuais das 

mulheres encarceradas exigem atuação em diferentes áreas do saber, demandando várias 

defensoras e servidoras, na maioria das vezes de comarcas diferentes. Como defensor 

                                                           
59 Procedimento CSDP Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, 
p. 54 
60 Procedimento CSDP Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, 
p. 52 
 



93 
 

público da infância e juventude em Barretos, já atuei em casos de crianças acolhidas nesta 

comarca, em favor de mães presas em Guariba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, 

contra a destituição do poder familiar nas varas da infância. Entretanto, a responsabilidade 

por acompanhar os processos de execução criminal, onde seria discutido prisão 

domiciliar, progressão de regime, entre outras questões, é da defensora que atua na vara 

das execuções criminais nessas comarcas.  

A premissa do Mães em Cárcere é que o atendimento em todas essas situações 

seja coordenado, já que um processo pode influenciar significativamente o resultado do 

outro. As personagens nos vários processos são diferentes. Sem um canal de comunicação 

e de gestão dos dados, informações sensíveis poderiam não chegar a tempo nos processos 

ou mesmo sequer serem conhecidas. Ana Paula Lewin explica a necessidade de um órgão 

que centralizasse essas informações:   

Porque eu acho que a gente precisava de um local para centralizar essas 

informações, a gente precisava de um lugar onde essas demandas e 

informações chegassem. Já que era uma demanda múltipla, não daria para 

encaminhar só para um dos núcleos ou diretamente para o defensor da base e 

acho que a gente precisava ter números, a gente precisava ter esses registros  

Para garantir a coesão necessária entre os em diferentes locais e áreas de 

atendimento, centralizar as informações e sistematizar dados produzidos com o Mães em 

Cárcere, foi criado o CONVIVE. Ressaltando a necessidade de um órgão de gestão 

informacional numa política pública como o Mães em Cárcere, José Moacir Doretto 

Nascimento, relator procedimento administrativo 215/13 destaca no seu voto pela 

aprovação da deliberação 291\14: 

Um dos motivos que podem inviabilizar qualquer política institucional e/ou 

pública é a colocação de poder e atribuições a vários órgãos fragmentados 

(principalmente quando agem com independência funcional) a buscarem 

providências para a execução61.  

O art. 8º da deliberação 291\14, nesse sentido, conceitua e define sua função: 

“O CONVIVE é uma assessoria de gestão informacional, à qual caberá receber os casos, 

registrar e encaminhar aos órgãos responsáveis. ” 

Em entrevista, Michele Rosa explicou o papel do órgão: 

Nós somos a gestão das informações, para poder encaminhar para os 

defensores. A ideia é comunicar ao defensor aquela informação da maternidade 

e fornecer o material necessário. Por exemplo, uma opção simples é surgir o 

                                                           
61 Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, p. 153 
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nascimento da criança, a gente já encaminha para o defensor a certidão da 

criança, para que ele já possa ter em mãos para poder atuar no caso.  

Leandro Henrique de Oliveira Spinola (2013) expõe que gestão da 

informação é um conjunto de estratégias que identificam e mapeiam necessidades 

informacionais das usuárias, proporcionando suporte para o desenvolvimento de 

atividades.  

Diego Vale vê o CONVIVE como um “animador” de toda a estrutura do Mães 

em Cárcere, sendo um referencial para as atividades de defesa das mães encarceradas. De 

forma parecida a essa alegoria, explica Davi Depiné o que é o CONVIVE:  

O CONVIVE vai ser o órgão que vai catalisar todas as informações e todas as 

cobranças que possam ser feitas, tanto cobranças do CONVIVE para as pontas, 

quanto da ponta para o CONVIVE. Então a ideia de você ter um órgão vetor 

de toda política. 

Ainda que coordenado administrativamente pela 1ª Subdefensoria Pública-

Geral (art. 3º da deliberação 291\14) e técnico-juridicamente pelo NESC e NEIJ, o 

protagonismo do CONVIVE está com as servidoras que o compõem. De acordo com o 

art. 8º, §1º da deliberação 291\14, o CONVIVE é composto no mínimo por duas 

servidores da Defensoria Pública, uma estagiária de nível administrativo cursando ensino 

superior e duas estagiárias cursando direito. Sua estrutura reforça a importância dos 

saberes produzidos pelas servidoras da Defensoria paulista na construção de uma 

instituição capaz de ofertar assistência jurídica integral adequada para as pessoas mais 

vulneráveis do estado.  

3.5 – Saber é Poder: Relatórios estatísticos do Mães em Cárcere 

O art. 17 da deliberação 291/14 prevê que, semestralmente, serão 

sistematizados, analisados e divulgados relatórios das atividades desenvolvidas pela 

Política no período e os resultados obtidos. A atividade é de responsabilidade do 

CONVIVE, com apoio da Assessoria de Comunicação e Imprensa e da Escola da 

Defensoria Pública (EDEPE). O art. 8º, §3º da deliberação prevê que as agentes 

sociólogas da Defensoria que trabalham nos núcleos especializados deverão dar suporte 

na sistematização e análise dos dados. 

Apesar da previsão de publicação semestral no art. 17, o art. 6º, inciso II da 

deliberação prevê que haverá uma publicação anual a partir dos dados sistematizados nos 

relatórios semestrais elaborados pelo CONVIVE, de responsabilidade do Núcleo 

Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Essas publicações estão 
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disponíveis na seção “Mães em Cárcere-Convive” no site da Defensoria Pública 

paulista62.  

Esses relatórios trazem dados sobre o número de mães presas atendidas pela 

Política, seus filhos, raça/cor delas, as cuidadoras das crianças, nacionalidade, número de 

grávidas, a situação processual das mães nos processos criminais/execução criminal e na 

infância e juventude/família e informações referentes à atuação da Defensoria. Há a 

apresentação dos dados gerais do estado e por unidade prisional atendida.  

A preocupação em sistematizar informações sobre o encarceramento de 

mulheres é comum para as formuladoras de políticas públicas nessa área e está presente 

em legislações, tratados e recomendações internacionais e nacionais que tratam do tema, 

como as Regras de Bangkok, documento que inspirou a Política Mães em Cárcere, 

especialmente nas regras 67 a 69, e o PNAMPE. 

A regra 67 de Bangkok determina aos Estados-Membros da ONU que 

analisem o perfil das mulheres encarceradas, as razões para o conflito com a justiça 

criminal, os crimes pelos quais respondem e o impacto da criminalização secundária e o 

encarceramento. A regra 68 demanda que organizem os dados sobre o número de crianças 

afetadas pelo encarceramento feminino e o impacto disso nas crianças. A regra 69 insta à 

análise do comportamento das mulheres infratoras e a efetividade das políticas de 

reintegração com o intuito de reduzir a estigmatização e o impacto negativo do conflito 

com o sistema de justiça tanto para as mulheres quanto para seus filhos. A Política 

Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional (PNAMPE) tem, dentre as suas diretrizes, conforme art. 2º, inciso VI 

da Portaria Interministerial 210/21463 , “fomento à elaboração de estudos, organização e 

divulgação de dados, visando à consolidação de informações penitenciárias sob a 

perspectiva de gênero”. 

Os relatórios estatísticos proporcionam um momento de avaliação da Política 

Mães em Cárcere. Para Serafim e Dias (2012, p. 131), a avaliação de uma política pública 

é um espaço que pode servir tanto como uma análise técnica, que auxilia no seu 

aperfeiçoamento ou mesmo para encerrá-la, quanto como um instrumento político, como 

                                                           
62 https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6423 
63 Disponível em 
http://www.lex.com.br/legis_25232895_PORTARIA_INTERMINISTERIAL_N_210_DE_16_DE_JANEIRO_DE
_2014.aspx 
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um momento para prestação de contas para a cidadã, contribuindo para confiança e 

legitimidade do sistema. As autoras destacam também que a avaliação, apesar de ser vista 

como o último período do ciclo de uma política pública, pode acontecer também no seu 

início ou ao longo dele.  

Ligia Mori Madeira e outras (2014, p. 119-120) distinguem monitoramento e 

avaliação. O primeiro, para elas, é uma atividade gerencial interna, que envolve a coleta 

contínua de dados, que permita a avaliação situacional e permita intervenções oportunas 

que confirmem ou corrijam ações. Já a avaliação se preocupa com o impacto externo da 

ação pública para os seus beneficiários, envolvendo pesquisa social, antes, durante e após 

a implementação da política.  

Percebemos que os relatórios estatísticos do Mães em Cárcere cumprem tanto 

o papel de monitoramento das atividades da Política, quanto como um espaço para 

estimular novas intervenções internas ou no fortalecimento da agenda das mães 

encarceradas com outros atores. Nesse sentido, Heide Cerneka opina que os relatórios 

têm uma função de avaliação da conjuntura, para “ver o que está realmente funcionando”, 

permitindo inclusive comparar dados produzidos pelo governo federal ou estadual. No 

entanto, segundo ela, a “estatística ajuda a gente a olhar para frente”, identificando onde 

estão os problemas a serem enfrentados pela Política ou identificar a necessidade de 

outras ações do poder público.   

Os dados estatísticos serviram, inclusive, para subsidiar a própria criação do 

Mães em Cárcere. O primeiro relatório estatístico surge antes mesmo da sua constituição 

enquanto política institucional da Defensoria paulista, sendo encartado no Procedimento 

Administrativo 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública, onde estão 

registradas as discussões e deliberações para a constituição da deliberação 291/14. 

O relatório é parte da manifestação das servidoras Michele Rosa, que mais 

tarde comporia o CONVIVE, e Marielene Alberini, socióloga dos núcleos especializados. 

Elas apresentam o relatório como evidência da potencialidade do Mães em Cárcere, que 

já havia atendido milhares de mulheres em dois anos de existência do projeto, mesmo 

com limitados recursos materiais e humanos. As servidoras explicaram, ao final de sua 

manifestação,  que os relatórios estatísticos eram fundamentais para conferir melhor 

direcionamento das demandas e subsídio para a formulação de políticas públicas, 
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auxiliando no reconhecimento de outras instâncias governamentais no reconhecimento 

do Mães em Cárcere64.  

Em entrevista, Michele Rosa pontuou também que os relatórios estatísticos 

do Mães em Cárcere poderiam ser utilizados até mesmo nas negociações sobre a expansão 

da própria Defensoria Pública, apontando gargalos no atendimento e destacando áreas e 

locais em que se exigia uma presença maior da instituição.  

As informações do relatório eram utilizadas para a entrevista, para pensar 

estrategicamente até na questão de quais são as comarcas que devem ter a 

Defensoria Pública, porque se tem uma demanda muito grande em Itapuí, por 

exemplo, que não tem Defensoria Pública, então a próxima comarca de repente 

a ser estudada a possibilidade de ter uma Defensoria Pública, também será em 

Itapuí. 

Davi Depiné entende que a publicação constante de dados sobre o 

encarceramento de mães e as ações da Defensoria Pública auxiliam a manter em pauta as 

discussões sobre o sistema de justiça e carcerário, para que eles não gerem interesse 

apenas em casos de tragédias ou rebeliões. No dia que entrevistamos Depiné, foi 

publicado o relatório estatístico dos anos de 2018 e 2019 do Mães em Cárcere e seria 

realizada a audiência pública de 2020, o que provocou intenso interesse da imprensa e de 

outras atrizes importantes para a construção de políticas públicas para as mães 

encarceradas. Ele citou que momentos antes da entrevista, foi contatado pela assessoria 

da senadora Simone Tebet65, preocupada em entender as razões para as dificuldades em 

dar concretude às normas que garantiam a prisão cautelar de mães em prisão domiciliar.  

Pensando no papel dos relatórios estatístico para a Política Mães em Cárcere, 

Diego Vale Medeiros diz que eles são instrumentos de gestão que repercutem na 

remodelagem do serviço e no seu planejamento, possibilitando o seu aperfeiçoamento e 

favorecendo sua qualidade. No mesmo sentido, Ana Paula Lewin aponta que os relatórios 

indicam o “quanto a política está funcionando”. Para ela, a Defensoria precisa sempre se 

repensar e reformular, sendo os números obtidos com esses relatórios essenciais para isso.  

Uma reclamação constante dos movimentos sociais, que era percebida 

também por quem trabalhava com os dados do Mães em Cárcere, era a falta de 

informações sobre as ações da Defensoria Pública quanto aos pedidos formulados pelas 

mulheres presas e o resultado das ações da instituição.  A servidora Michele indica que, 

                                                           
64 Procedimento 215/13 do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, fls. 58-59 
65 A senadora foi autora do projeto de lei que culminou na lei 13769/18, que disciplinou a prisão 
preventiva por domiciliar de gestantes e mães de crianças e pessoas com deficiência.  
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no início, a sistematização dos dados era feita em uma tabela no Excel, que não permitia 

que as informações fossem lançadas por várias servidoras ao mesmo tempo e as 

devolutivas sobre os formulários eram enviadas por e-mail ao CONVIVE, sendo que não 

era raro não haver resposta das defensoras ao órgão de gestão informacional para o 

registro das informações. 

A insatisfação com a falta de respostas para um balanço mais acurado das 

ações do Mães em Cárcere foi inclusive tema de uma das propostas aprovadas do VI Ciclo 

de Conferências, no eixo situação carcerária, em que as usuários da Defensoria e 

movimentos sociais  que participaram da Conferência Estadual de 2017 expressaram o 

desejo de que houvesse o “Fortalecimento da política "Mães em Cárcere", principalmente 

devolutiva dos defensores públicos que recebem a demanda.”66 

A avaliação sobre a falha na condução da Política teve impacto na construção 

do relatório do Mães em Cárcere publicado em 2020, quando foi feito um esforço para se 

analisar cerca de 184667 processos envolvendo mães encarceradas, com atuação da 

Defensoria Pública paulista, registrando-se as principais movimentações processuais e no 

sistema da SAP, o que permitiu verificar a frequência de liberações (analisando-se o 

número de alvarás de soltura expedidos, por exemplo) ou em quantos foram necessários 

a interposição de recursos (o que indica a recusa do judiciário em acatar pedidos 

importantes como a progressão de regime ou a prisão domiciliar). 

Segundo a assessora técnica Maria Eduarda Ribeiro Cintra, na audiência 

pública do Mães em Cárcere do ano de 2020, os dados apresentados sobre esses processos 

ainda estavam em uma fase inicial de análise e havia a expectativa de que nos próximos 

anos mais informações e conclusões fossem apresentadas. Apesar das análises dessas 

informações ainda serem simples e insuficientes para uma avaliação das ações da 

Defensoria Pública sobre a Política, nota-se um esforço em responder às demandas por 

informações sobre as “devolutivas” das defensoras às demandas encaminhadas ao 

CONVIVE.  

                                                           
66 As propostas aprovadas nesse ciclo de conferências estão disponíveis em 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6246 
67 Dados disponíveis na tabela 4 do relatório estatístico publicado no ano de 2020, acessado através do 
link 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTdhNTNlZjgtYTQxOC00MDA5LTkxYjYtYjhlNmU1ZTMzM2E5Iiw
idCI6IjliMGIwMjdhLTI2NDAtNDM0YS05ZjYwLTM1MjRiMGIzYWU1YyJ9 
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A influência da pressão externa não deve ser sobrestimada, no entanto. Não 

foi a única razão para facilitar o acesso às informações para a sistematização dos 

relatórios. A Defensoria Pública passa por um processo de aperfeiçoamento dos seus 

sistemas de gestão de dados.  Maria Eduarda destacou que o uso de ferramentas de 

informatização nos dados da Defensoria Pública paulista, especialmente através do 

sistema DOL (Defensoria Online), facilitava a produção de relatórios mais completos e 

confiáveis. Michele Rosa, em entrevista, também destacou a importância de um sistema 

informatizado, inclusive para suprir a demanda por análise das ações das defensoras 

públicas envolvendo o Mães em Cárcere, já que não era necessário mais aguardar a 

resposta por e-mail da defensora, sendo possível verificar diretamente no sistema quando 

uma atividade era realizada. 

Enquanto instrumento para avaliação da política, os relatórios estatísticos do 

Mães em Cárcere foram elencados pelas entrevistadas como um momento importante de 

controle social da Política. Michele Rosa explica que quando foi desenhada a deliberação, 

pensou-se nos relatórios como um instrumento de transparência para dar “essa satisfação 

para a sociedade civil, que desde o começo está acompanhando esse trabalho com a 

gente”. Luciana Zaffalon, ao comentar sobre a importância dos relatórios, diz entender 

que para qualquer desenho institucional é preciso considerar mecanismos de participação, 

controle e transparência. Para ela, o poder real que a sociedade civil tem sobre o Estado 

e seus agentes é do constrangimento. Os relatórios são um desses instrumentos, mas há 

outro instrumento em que essa possibilidade de constrangimento e pressão social é mais 

evidente: a audiência pública.  

3.6 –Audiências públicas e participação popular: diálogos sobre o passado e o futuro 

Quando da formulação do Mães em Cárcere foi definido também a existência 

de audiências públicas para apresentar os resultados da Política e discuti-la com a 

sociedade. Elas estão previstas no art. 18 da deliberação 291/2014, devem ser realizadas 

anualmente e são organizadas pela Primeira Subdefensoria Pública-Geral e os Núcleos 

Especializados da Infância e Juventude, Situação Carcerária e Promoção dos Direitos da 

Mulher.  

Diego Vale de Medeiros define as audiências públicas como um espaço de 

democracia participativa e instrumento de controle social, decorrente da própria formação 

da Defensoria Pública de São Paulo e seu desenho institucional com diferentes 
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instrumentos de participação direta da sociedade civil em suas decisões, como os ciclos 

de conferência, o momento aberto e a Ouvidoria Externa: 

A Defensoria vem observando isso no decorrer da sua gestão, desses seus 13 

anos, a própria Defensoria tem as suas audiências, as suas instâncias, então não 

seria diferente dentro de uma política tão inovadora, incluir algo bastante 

importante, no que tange a participação da sociedade civil e da população em 

geral, também nesse assunto. 

Para o antigo coordenador do Núcleo Especializado da Infância e Juventude, 

a gestão pública compreende um aspecto de controle e avaliação do serviço e isso exige 

uma constituição participativa e interinstitucional, em que as pessoas conversem, se 

encontrem e se compreendam.   

No mesmo sentido, Davi Depiné diz que não era suficiente apenas “dar 

satisfação do que tem sido feito”, mas engajar a população no aprimoramento da Política, 

nutrindo um sentimento de pertencimento ao Mães em Cárcere, que ele vê como uma 

construção coletiva.  

A ideia é continuar dando essa ideia de que é um projeto que transcende a 

Defensoria. É um projeto que envolve mais do que a Defensoria enquanto 

órgão público, mas envolve toda a sociedade. 

Como discutimos no capítulo anterior, o reconhecimento de um problema não 

é apenas um aspecto técnico, mas envolve disputas políticas, conforme Serafim e Dias 

(2012, p. 122).  Conceituando agenda como um “espaço problemático” da sociedade, as 

autoras explicam que uma política pública é reflexo dos posicionamentos possíveis em 

relação a essa agenda, “dadas as possibilidades teóricas, políticas e materiais apresentadas 

aos atores que participam do jogo político” (SERAFIM e DIAS, 2012, p. 123). 

Entendemos, a partir dessas reflexões, que a identificação do problema e a formulação da 

agenda não se encerram com a implementação da política necessariamente, mas que se 

estendem sobre a sua aplicação e avaliação, sendo constantes as disputas sobre as 

prioridades da instituição, mesmo em Políticas que já se consolidaram.  

Michele Rosa destaca a influência das audiências públicas do Mães em 

Cárcere para as novas operadoras do Direito, especialmente estudantes, que podem 

encarar as audiências como espaços de formação que as sensibilizam para os problemas 

enfrentados pelas mães presas, buscando garantir que no futuro, estejam atentas a essa 

agenda, quando fizerem parte de instituições como a Defensoria Pública ou outras do 

sistema de justiça: 
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A audiência pública, fora a gente dar essa devolutiva do trabalho que é feito, 

faz esse trabalho de transparência mesmo, nos resultados dos números, a gente 

explica a atuação, e acho que é a questão também da sensibilização que se 

passa, que a sociedade civil não precisa, mas muitos estudantes que 

comparecem na audiência pública, não tem conhecimento ou nunca tinham 

sido expostos a essa questão 

 Na audiência pública de 2020, uma agente da Pastoral Carcerária aproveitou 

o momento de debate sobre o cárcere de mulheres para provocar a instituição a pensar em 

outras mulheres não abrangidas pela Política, mas bastante vulneráveis, como as idosas. 

Ao fim da sua manifestação, foi convidada a discutir a questão com mais profundidade 

por um dos coordenadores do Núcleo de Situação Carcerária, em um momento futuro.  

Heide Ann Cerneka também vê duas funções para as audiências públicas: 

como momento de avaliação da política, de prestação de contas da Defensoria Pública, e 

como espaço de diálogo com os movimentos sociais. É, na sua visão, um momento de 

encontro entre o passado e o futuro: 

Então eu acho que a audiência pública também tem esses dois ramos, olhando 

para trás ... prestar conta daquilo que foi feito, mas também garantir que a 

sociedade civil ainda faz parte dessa política, porque você faz uma coisa dessas 

em um momento que tinha pessoas sem medo de trabalhar junto, de ser 

transparente e tudo isso. Mas você tem que garantir que a instituição indo para 

frente independente de quem esteja nessas funções que liderança ... que ainda 

garante que a política faz o que foi feito para fazer.  

Para além de ouvir a opinião das entrevistadas sobre as audiências públicas, 

tive a oportunidade de participar de uma delas, no papel de pesquisador, realizada em 06 

de fevereiro de 2020, na sede da Defensoria Pública paulista na Rua Boa Vista, 200, no 

centro da capital de São Paulo. O local em que a audiência foi realizada tem algumas 

vantagens para promover o acesso ao evento. É próximo de estações do metrô e é a sede 

da própria Defensoria, sem controles formais que pudessem constranger as participantes, 

notadamente as que já passaram pelo sistema de justiça criminal. Em entrevista, Michele 

Rosa destacou que sempre foi uma preocupação da Defensoria promover um ambiente 

que garantisse uma participação maior de mães e familiares de encarceradas, inclusive 

tendo sido cogitado certa vez a realização da audiência em um estabelecimento prisional, 

o que não foi admitido pela Secretaria de Administração Penitenciária por questões de 

segurança.  

Rosa narra também a dificuldade de conseguir a participação de familiares 

das presas para as audiências. Ela diz que já tentaram diferentes estratégias para conseguir 

atingir a adesão desse público, como marcar a audiência no fim de semana, no meio da 

semana à noite, fazendo convites nas filas do dia de visita. Entretanto, o estranhamento 
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em participar de uma audiência pública, com pesquisadoras, profissionais do direito, na 

sede administrativa de uma instituição no centro de São Paulo, os custos com 

deslocamento e a necessidade de se organizar, com tempo e dinheiro, para as visitas da 

mãe presa eram apresentados pelos familiares às trabalhadoras do CONVIVE como 

razões para não comparecerem. Ainda assim, o evento foi procurado por muitas pessoas 

e conseguimos perceber a presença de muitas estudantes, pesquisadoras vinculados a 

associações como o ITTC e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), membras 

da Pastoral Carcerária, psicólogas e assistentes sociais que trabalham em 

estabelecimentos prisionais da região.  

As mães atendidas pela Política têm um lugar para se expressarem nas 

audiências Públicas. A Defensoria paulista realiza convites para que elas sejam ouvidas 

nesses momentos, para dividir suas histórias sobre a prisão e o atendimento que 

receberam. Em 2020, foi ouvida Karina Aparecida Dias, presa em 2010 por tráfico de 

drogas quando estava grávida, que dividiu as angústias e sofrimentos com o cárcere, as 

violências obstétricas que sofrera e a separação abrupta do filho.  

Na audiência, as coordenadoras dos núcleos especializados da Defensoria 

Pública ligados ao Mães em Cárcere apresentaram casos paradigmáticos, números de 

atendimento e um breve panorama do encarceramento de mães no estado, destacando os 

desafios na garantia de direitos e as conquistas na garantia da convivência familiar em 

um ambiente seguro. Esse primeiro momento da audiência permite manter em pauta as 

questões sobre acesso à justiça das mães presas, fortalecendo a inserção desse problema 

na agenda da Defensoria Pública. 

Em seguida, houve a apresentação do relatório estatístico referente aos 

atendimentos nos anos de 2018 e 2019 e apresentação da análise inicial de uma amostra 

de 1816 processos envolvendo assistidas do Mães em Cárcere, que se planeja explorar 

com mais rigor e profundidade no futuro. A servidora da Defensoria Pública Maria 

Eduarda Ribeiro Cintra, que apresentou os dados, ressaltou como estudos em jurimetria 

são importantes para a Defensoria paulista, inclusive com a criação recente da 

Coordenação de Pesquisa Interna. 

A última parte da audiência pública consistiu na participação do público 

presente, que fez perguntas e comentários sobre o encarceramento de mulheres no estado, 

destacando violações de direitos de mulheres presas, sugestões de aprimoramento da 
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Política, questionamentos sobre os fluxos de atendimento do Mães em Cárcere e mesmo 

levantando problemas não relacionados às mães presas, mas a idosas, pessoas com 

deficiência, etc.  

Nesse momento, a sociedade civil, por meio do constrangimento público, tem 

possibilidade de influir nas políticas públicas da instituição. Nesse espaço, as servidoras 

da Defensoria, coordenadoras dos núcleos e integrantes da Administração Superior da 

instituição podem ser questionadas publicamente sobre suas ações e omissões. Exemplo 

disso foi a provocação de um pesquisador e servidor da Secretaria de Administração 

Penitenciária sobre como os dados produzidos nos relatórios do Mães em Cárcere eram 

manejados para ter algum impacto no ambiente prisional, reclamando que os relatórios 

não chegavam às formuladoras de políticas públicas sobre prisão, defendendo, por 

exemplo que fossem abertos diálogos com os comitês da Secretaria de Administração 

Penitenciária ou as conferências de políticas para as mulheres. 

Por fim, o período pós-audiência também tinha um papel importante para 

identificar falhas na implementação da Política. Em conversas informais, sem os receios 

de apresentar algumas informações sensíveis para uma multidão, pudemos acompanhar 

algumas psicólogas e assistentes sociais conversando com defensoras e servidoras da 

Política sobre a aplicação dos formulários. Sugiram muitas reclamações de informações 

incorretas que chegavam até a equipe técnica em como o formulário deveria ser 

preenchido e enviado para a Defensoria, o que demonstra a importância do contato mais 

direto da instituição com as servidoras que atuam na prisão ou na rede socioassistencial 

através de espaços como a audiência pública.   

3.7 –  As mães do “Mães em Cárcere” 

Apresentamos nas seções anteriores a estrutura do Mães em Cárcere, 

detalhando suas principais características. Entretanto, nos parecia incompleto não analisar 

a relação entre as mulheres atendidas pela Política e a Defensoria Pública. Como 

demonstramos anteriormente, os conceitos de acesso à justiça e assistência jurídica 

integral são construídos também a partir das provocações da sociedade civil organizada e 

de saberes não-jurídicos, superando o paradigma do acesso à justiça como assistência 

judiciária, limitada ao ambiente forense, com ações e defesas em procedimentos judiciais. 

Defendemos, ainda, que a ideia de acesso à justiça seja informada também pelas usuárias 

da instituição, que, como observamos a partir do nosso corpus empírico, redefinem 
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conceitos, mobilizam sentimentos e subvertem posições e rótulos sociais, especialmente 

o de vítimas, para sobreviver e questionar as violações de direitos que sofrem. Assim, a 

análise não seria adequada sem considerar a voz das principais interessadas no 

desenvolvimento da Política, as mães encarceradas, que não podem ser encaradas como 

meras pacientes da intervenção da Defensoria. Nesse sentido, Winnie de Campos Bueno 

(2019, p. 18) fala sobre a potencialidade de quem vive opressões e violações a direitos 

em ressignificar o acesso à justiça: 

Quem não acessa a justiça tem condições específicas de produzir diagnósticos 

a respeito dos motivos que obstaculizam esse acesso porque lidam diretamente 

com essas barreiras. Essas mulheres não só sobrevivem às injustiças sociais 

como criam possibilidades de refletir o Direito a partir de suas lutas por 

autonomia e reconhecimento.  

Importante notar que o vocabulário comum nos ambientes jurídicos carrega 

uma ideia de passividade das usuárias. Nos habeas corpus, o termo utilizado para designar 

aquela que sofre a potencial coação à liberdade é paciente que, de acordo com o dicionário 

Michaelis68, carrega a ideia de resignação e passividade. Na Defensoria Pública, o termo 

“assistida” é o mais comum para designar suas usuárias, já que o serviço público prestado 

pela instituição é a assistência jurídica integral e está presente no art. 4º da Lei 

Complementar 80/94, que define os “direitos dos assistidos da Defensoria”. A expressão, 

entretanto, é usada no Direito Civil para designar aquelas que precisam de outrem para 

acompanhar e ratificar suas decisões, as relativamente incapazes, como aquelas entre 16 

e 18 anos ou que, por alguma razão, não podem exprimir sua vontade. Sobre o tema, Caio 

Paiva afirma que a nomenclatura é um símbolo de hierarquização na relação com a 

usuária do serviço público: 

A tradicional referência aos usuários dos serviços prestados pela Defensoria 

como sendo os seus “assistidos” deve ser evitada, porquanto assistência pode 

induzir a um estado de incapacidade que diminui o cidadão e o coloca numa 

relação vertical com o defensor público, sendo que o ideal é que esta relação 

se estabeleça na horizontal. Neste sentido, vale ressaltar a lição de Anitua, para 

quem, da mesma forma que não se pode educar desde o “princípio da 

hierarquia”, tampouco se pode defender alguém se valendo deste princípio, “já 

que desta maneira se lhe impõe no lugar da diferença subordinada ou 

inferiorizante ao defendido” (PAIVA, 2015)  

Domingos Barroso Costa e Arior Escorsin de Godoy (2014, p. 92), por sua 

vez, visualizam um papel mais ativo para as usuárias da Defensoria Pública. Para eles, 

partir dos seus próprios símbolos, as cidadãs devem ser capazes de se comunicarem com 

a linguagem do poder, sendo agentes transformadoras da própria história e da sociedade 

                                                           
68 Disponível em https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/paciente 
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que integram. Assim, as usuárias da defensoria, a partir de suas vivências e interações 

compõem a assistência jurídica, sendo que o papel das defensoras públicas é o de 

mediadoras da inserção legítima das pessoas em situação de vulnerabilidade nos sistemas 

de poder. 

Um fato curioso que chamou a atenção das nossas entrevistadas e que 

percebemos na atividade de educação em direitos que participamos em um presídio no 

interior de São Paulo foi em como as mulheres presas ressignificaram o conceito de Mães 

em Cárcere, que envolve uma complexa política de atendimento da Defensoria paulista, 

para expressar uma das suas principais demandas jurídica, a prisão domiciliar. Segundo 

Michele Rosa, o previsto no art. 318, incisos IV e V do Código de Processo Penal é 

conhecido como “lei das mães em cárcere” em diferentes unidades prisionais do estado 

de São Paulo, mesmo em locais em que a Política ainda não foi apresentada.  

Michele Rosa acredita que o fato das mulheres conhecerem o Mães em 

Cárcere mesmo sem ter contato com a Defensoria prova o sucesso da política 

institucional, não só pelos resultados, mas pela aproximação da instituição com as 

mulheres: 

O que eu percebi anteriormente, agora acho ficou cada vez mais esclarecido, 

até a Veronica, que também foi a coordenadora do NESC anterior, quando ela 

entrava nas unidades prisionais, as mulheres não sabiam o que era Defensoria 

Pública, mas sabiam o que era o Mães em Cárcere. Então a confiança que elas 

tinham no trabalho, não só pelos resultados, mas pela proximidade que a gente 

busca de fato ter com elas, de entender aquela situação e trazer essa demanda 

a ser trabalhada. Então tinha uma eficiência e uma credibilidade no trabalho 

que era executado. 

De maneira semelhante, Braga e Angotti (2019, p. 59) contam que as 

mulheres na antiga Cadeia Feminina de Franca-SP nomeavam a prisão domiciliar de 

“licença-maternidade”, uma referência ao direito previsto no art. 392 da CLT, que prevê 

o afastamento das atividades por 120 dias sem prejuízo do emprego e salário. A analogia 

remete à importância da maternidade sobre outras obrigações, seja com seus empregos, 

seja com o Estado e a pena de prisão.  

Compreendemos o uso do termo “lei do mães em cárcere” como uma 

apropriação de um termo técnico, o nome de uma política pública da Defensoria de São 

Paulo, como uma chave para a prisão domiciliar, internalizado mesmo por aquelas que 

não conhecem a Defensoria Pública ou a essa política pública específica da instituição.  

Fábio Sá e Silva (2016, p. 33) explica que em um ambiente democrático, personagens 
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estranhas à academia e às profissões jurídicas se convertem em ativas demandantes de 

conhecimento jurídico e se constituam como polos produtores, ou catalisadores de tal 

produção. A “lei do Mães em Cárcere” e a “licença-maternidade” das presas de Franca 

são expressões do Direito pelas presas como possibilidade de liberdade e resistência ao 

Direito que justifica a manutenção delas no cárcere e a separação das suas filhas.  

Dessa maneira, o Direito que as presas invocam nessas manifestações difusas 

por liberdade e respeito à maternidade lembra o conceito de Direito proposto por Roberto 

Lyra Filho (apud JUNIOR, 2008, p. 289), que o conceitua como um processo histórico 

de libertação, desvendando progressivamente os impedimentos de liberdade. Ele nasce 

“nas ruas”, no clamor das espoliadas e oprimidas, até se consumar pela mediação dos 

Direitos Humanos na enunciação dos princípios de uma legítima organização social da 

liberdade. No nosso caso, esse clamor se concretiza em política pública para acesso à 

justiça e concretização do direito à convivência familiar e liberdade.  

Tivemos a oportunidade de ouvir diretamente algumas mães presas e 

compreender algumas de suas necessidades e desejos. Isso foi possível acompanhando  a 

audiência pública do Mães em Cárcere de 2014, disponível no Youtube69, em que falou 

Patrícia Cândido, a audiência pública de 202070,  em que Karina Dias apresentou sua 

história, e três cartas de mulheres que participaram de uma atividade de apresentação do 

Mães em Cárcere em um presídio no interior de São Paulo71. 

O relato de Patrícia é marcado pela repulsa em ser considerada fraca, 

“coitadinha”. Ela rejeita o termo “egressa”, se definindo como “sobrevivente” do sistema 

prisional. Em seus próprios termos, “eu não estou aqui hoje para me vitimizar ou para 

aceitar o título de ex-presidiária”. Quando se refere à condição de vítima, o faz com um 

tom de denúncia, apontando o Estado como violador de direitos. No seu discurso, ao 

mesmo tempo que indicava “sou vítima do Estado, do sistema e da política”, afirmava, 

quando comentava sobre a revista vexatória que sua filha passou, “não perdoo o sistema 

carcerário por isso”.  

                                                           
69 Disponível em https://youtu.be/k4iONJnfIm0 
70 Essa audiência não foi gravada. Apenas tomamos nota em um caderno de campo e por isso não há 
citações diretas. 
71 Para preservar a identidade das mulheres, como explicamos no capítulo 1, não indicaremos qual o 
presídio em que houve a atividade e usaremos nomes fictícios para designá-las escolhidos de forma 
aleatória.  
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Segundo Paula Jardim Duarte (2020, p. 56-57), o termo sobrevivente é 

definido em uma dimensão contraditória, reunindo sentimentos de ambiguidade da 

satisfação e da dor de estar vivo. Há o fantasma das lembranças difíceis e, ao mesmo 

tempo, o alívio de ter escapado daquela situação, um sentimento de ter triunfado onde 

tantos outros pereceram. Citando Canetti, ela diz que o momento de sobreviver é um 

momento de poder.  

O conceito de sobrevivente está intimamente ligado ao de testemunho. De 

acordo com Duarte (2020, p. 52), o testemunho é importante por compartilhar memórias 

da sobrevivente e ser lugar de escuta, de si para si, e da outra pela outra.  Com o 

testemunho, a sobrevivente se singulariza, rompendo o “silêncio do traumatizado” ou a 

“impossibilidade do dizer”, alinhando a memória, o afeto e a representação em 

configurações atuais autorizadas nos atos de pensar-se, recompor-se e recriar-se 

(DUARTE, 2020, p. 53). Citando Losicer, Duarte (2020, p. 54) aponta que o testemunho 

permite a saída de uma lembrança individual e solitária para um momento de consciência 

da sobrevivente de sua importância para a verdade histórica. Ainda, para cada 

testemunho, há milhares de escutas, interessadas em ouvir e em respeitar qualquer 

emoção que surja no ato de testemunhar.  

O trabalho da escuta do testemunho não produz o apagamento das 

experiências: ao contrário, levanta o tapete das mazelas históricas. Aquele que 

dá o seu testemunho é reconhecido pelo outro que o escuta, e recupera o 

protagonismo “perdido” nos momentos de sujeição às situações violentas, 

tendo a chance de reconstruir a sua história (DUARTE, 2020, p. 55) 

Através da audiência pública do Mães em Cárcere, Patrícia tem a 

oportunidade de reconstruir sua história, podendo expressar seu próprio julgamento sobre 

o sistema prisional que constrangeu sua filha a passar pela revista vexatória (“Não perdoo 

o sistema por isso”).  E ao mesmo tempo que divide dores muito suas, questiona omissões 

de quem ela percebia terem capacidade e obrigação para proteger as outras mulheres que 

sofreram (“onde estava a Defensoria Pública, a Pastoral Carcerária, quando por exemplo 

eu vi mães e mais mães perderem seus filhos e seus bebês dentro de um sistema carcerário 

injusto?”) e, se valendo do espaço de fala e escuta proporcionado na audiência, fazia um 

apelo para que as que ainda estavam no sistema prisional fossem protegidas ( “não se 

esqueçam das mães encarceradas. Não se esqueçam daquelas crianças”). 

O testemunho de Karina na audiência pública do Mães em Cárcere de 2020 é 

outro exemplo da força desse ato político para as sobreviventes do sistema prisional, 
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reinventando-se como contadora da própria história. Em seu relato, inclusive, ela indica 

o desejo de publicar um livro, em que conta as violências sofridas durante sua prisão. Na 

audiência pública, ela detalha diferentes violências sofridas. Inicia sua fala explicando 

que antes de ser presa já era extremamente marginalizada, por estar em situação de rua. 

Sua entrada no presídio foi humilhante e sem cuidados, passando por revista vexatória. 

Ela explica que mesmo com uma gravidez avançada, no oitavo mês, as agentes 

penitenciárias exigiam que se agachasse durante o procedimento, ignorando que isso era 

fisicamente impossível. 

Outro momento desumanizador ocorreu quando do parto da sua filha. Apesar 

das fortes dores, seu atendimento demorou bastante, por falta de escolta policial. 

Permaneceu o tempo todo algemada e ficou mais de quarenta minutos em pé no hospital 

aguardando atendimento. Na maternidade, a vigilância das agentes era ininterrupta, sendo 

que a escolta insistia em acompanhar até mesmo os procedimentos médicos durante o 

nascimento da criança e somente deixaram a sala de parto após a exigência da obstetra 

responsável pelo atendimento. 

Depois do nascimento da filha, ela conta que veio o pânico de perdê-la, já que 

quando foi presa não tinha contato com seus familiares e a possibilidade de que a criança 

fosse colocada em um serviço de acolhimento e, depois, em família substituta era grande. 

O alívio só veio quando a avó paterna da criança foi localizada. Entretanto, ela narra que 

mais violações seguiram, com a separação abrupta com a filha e o desmame forçado. 

Duarte (2020, p. 108) valoriza esses momentos de escuta das sobreviventes 

do cárcere, destacando que o trabalho com memórias do sistema prisional é um ato ético-

político, que possibilita conhecer o que fica “escondido” na prisão. Entendemos que é 

papel da Defensoria Pública criar espaços acolhedores para a manifestação das 

sobreviventes, inclusive para identificar as prioridades para a instituição, sendo a 

audiência pública do Mães em Cárcere ou outros espaços promovidos pelos núcleos 

especializados ou pela EDEPE essenciais para conectar defensoras, servidoras e as 

usuárias.  

A Defensoria Pública de São Paulo, estruturada a partir de forte participação 

dos movimentos sociais, tem alguns mecanismos de escuta direta das suas usuárias com 

o mais alto colegiado da instituição, o conhecido “momento aberto”. O art. 29, §4º da lei 

complementar do estado de São Paulo 988/2006 define que nas sessões públicas do 
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Conselho Superior da instituição será franqueada a palavra a qualquer pessoa não 

vinculada a instituição, a defensoras ou servidoras da Defensoria Pública, nos termos do 

regimento interno do Conselho Superior. Cardoso (2010, p. 148) identifica o momento 

aberto como um espaço de superação da participação social de caráter apenas mandatório, 

destacando a facilidade com que a alta cúpula da Defensoria pode ser acessada através 

desse instrumento, em contraposição às outras instituições do sistema de justiça, com ritos 

e linguagens inacessíveis. 

Nas relações cotidianas, entretanto, essas manifestações diretas das mulheres 

presas com a Defensoria são mais difíceis de se concretizar. Larissa Delle Siquinelli 

(2018, p. 81) descreve a insatisfação das presas que foram entrevistadas em sua pesquisa 

no estado de São Paulo com o atendimento da Defensoria Pública, apontando que elas se 

queixavam de não saber detalhes dos seus processos e se sentirem abandonadas no 

sistema de justiça, seja em unidades prisionais do interior, seja na capital do estado: 

O abandono e descanso não acontecem apenas na unidade estudada localizada 

no interior como poderíamos supor levando em consideração o próprio 

isolamento geográfico do presídio, mulheres encarceradas que estavam 

cumprindo pena na unidade prisional da capital do estado de São Paulo 

também relataram muita dificuldade em ter uma consulta com advogados. 

(SIQUINELLI, 2018, p. 81) 

Ainda assim, as usuárias da Defensoria Pública tentam criar meios de 

sensibilizar a instituição para suas necessidades, por meio de cartas, por exemplo, onde 

mobilizam suas histórias, dores e angústias, esperando que seus pedidos sejam escutados 

com mais atenção pelas defensoras públicas. Após a atividade de apresentação do Mães 

em Cárcere em um presídio do interior de São Paulo, as mulheres presas iniciaram um 

fluxo de correspondência, na expectativa que eu, enquanto defensor público, pudesse 

garantir alguns direitos, como a prisão domiciliar, transferência para presídios mais 

próximos de suas famílias, progressão de regime, etc.  

Karina e Patrícia, nas audiências do Mães em Cárcere, conseguiam se afirmar 

como sobreviventes, já que o período do cárcere já havia passado e, apesar das marcas do 

período no sistema prisional, estavam ali para contar suas histórias. Para as mulheres 

presas que se comunicavam comigo via carta, ainda no sistema prisional, a sobrevivência 

era um desejo, um objetivo, mas a morte estava muito mais presente, inclusive nos seus 

discursos.   
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Beatriz apontava na sua carta a falta de cuidado com sua saúde no 

estabelecimento prisional, explicando que em uma biópsia que havia realizado há alguns 

anos foram descobertas “células cancerígenas... quase um câncer” e se afligia com a 

demora em realizar novos exames. Maria conta que um dos seus filhos não estava 

aceitando a prisão dela, “...estou passando por um processo difícil, ele tentou este mês 

tirar sua própria vida, pois eu era uma mãe muito presente”. Neusa, a mais velha delas, 

conta o drama de descobrir que tinha testado positivo no exame de HIV e o medo de não 

conseguir viver até ao menos a progressão para um regime prisional mais brando: “hoje 

tenho 50 anos e me sinto muito debilitada, já não tenho mais tanta força e a lei que fui 

sentenciada foi na lei do 3/5. Não sei se vou aguentar”. 

Entretanto, ainda que a angústia pelo bem-estar próprio ou dos filhos esteja 

presente nos seus relatos, Beatriz e Maria rejeitam a ideia de que são fracas ou mães 

incapazes. Beatriz diz que sempre procurou remir a pena “porque tenho um filho de 6 

anos e 11 meses”. Maria destaca que ‘sempre fui uma mãe presente” e o pedido que faz 

à Defensoria é auxílio para voltar a exercer a maternidade plenamente (“E peço por 

misericórdia para vocês me ajudar a voltar a cuidar dos meus filhos”). 

Lívia Batista Sales Carneiro (2020, p. 123), analisando acórdãos de diferentes 

tribunais brasileiros sobre destituição do poder familiar de mães taxadas como traficantes 

ou usuárias de drogas, aponta que os estigmas sobre as mulheres tidas como criminosas 

tem como resultado no judiciário a imagem de que elas não são capazes de exercer a 

maternidade e, assim, a destituição do poder familiar se torna a medida central nesses 

casos. Nas suas cartas, as mulheres rejeitam essa imagem, se esforçando para convencer 

a Defensoria Pública, que acreditam serem uma aliada importante para conseguir a 

liberdade, o quanto se dedicam ao cuidado de suas filhas e quanto são essenciais a elas.  

A Defensoria Pública e a assistência jurídica gratuita, entretanto, ao menos 

nas cartas dessas mulheres, ainda não era percebida como um direito. Na sua carta, Beatriz 

explica que se esforçou para custear um advogado particular (“eu até tentei pagar um 

advogado com minha remuneração, mas como recebia 160 reais e precisava ajudar meu 

filho a advogada fez eu assinar uma procuração, mas nunca mexeu no meu BO. Eu peço 

ajuda com minhas remição por favor”). O esforço acima das próprias possibilidades para 

custear uma advogada para requerer um direito penitenciário, mesmo quando existe um 

órgão estatal para garantir acesso à justiça de forma gratuita, revela a distância da 

Defensoria dessas mulheres, que não a mobilizam por não ser acessível.  
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Braga e Angoti (2019, p. 110) explicam que perceberam, em relação ao 

acesso à justiça, as mulheres presas em unidades prisionais um duplo impacto da 

precariedade deste direito: primeiro de ordem material, identificado na falta de acesso à 

informação, pouca participação nos processos criminal e civil e exercício precário da 

autodefesa e da defesa técnica, mas também de ordem subjetiva, com aumento da 

ansiedade provocada pela sensação de abandono e impotência frente ao sistema de justiça.  

O Mães em Cárcere, no entanto, tem potencial para aproximar as usuárias 

presas da instituição. Ainda que com limitações estruturais, por meio dessa política 

pública, a Defensoria Pública consegue estabelecer pontes com as presas. Os formulários 

aplicados com o ingresso no sistema carcerário já demarcam a existência da instituição 

para as mães presas e vice-versa, possibilitando um fluxo de informações essenciais para 

uma defesa técnica mais qualificada. As cartas, as audiências públicas e as atividades de 

educação em direitos permitem diminuir a sensação de abandono e impotência, 

possibilitando espaços para expressar angústias, revolta e sonhos de uma vida em 

liberdade e em pleno exercício da maternidade.   
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Considerações Finais 

 

Como expusemos no primeiro capítulo, nosso objetivo com a pesquisa era 

conhecer como a Defensoria Pública de São Paulo se estruturou para responder às 

demandas das mães encarceradas no estado. Por isso, nos debruçamos sobre a história e 

as principais características do Mães em Cárcere, explorando no segundo capítulo os 

movimentos de diferentes personagens para a criação da Política e no capítulo seguinte 

discutimos algumas de suas principais particularidades.   

Entendemos que a sistematização da história do Mães em Cárcere e das 

principais características da Política tem relevância por si só. É o resgate de uma 

importante estratégia da instituição responsável pela assistência jurídica gratuita em São 

Paulo para garantir o direito à convivência familiar para mães encarceradas. Machado 

(2017, p. 382) defende que narrar um caso, com uma sistematização analítica do campo, 

pode constituir em si uma contribuição para o campo jurídico.  

Uma das características da Política que enfatizamos foi o conteúdo do 

formulário disponibilizado às presas nos estabelecimentos prisionais em que o Mães em 

Cárcere está presente. Buscar compreender os elementos desse documento pode auxiliar 

em reflexões futuras sobre seu aprimoramento e provocar diferentes personagens que 

trabalham com o documento (agentes penitenciárias, servidoras dos Centros de 

Atendimento Multidisciplinar da Defensoria, defensoras públicas, etc) sobre a 

importância dos dados lá presentes e em como manejá-los na defesa das mulheres presas. 

À medida que nos aprofundávamos no corpus empírico, percebíamos que as 

análises que construíamos extrapolavam as interpretações da Política e nos ajudavam a 

compreender melhor a Defensoria Pública e o direito à assistência jurídica integral. 

Machado (2017, p. 385) diz que o Estudo de Caso também permite desenvolver 

proposições teóricas, mas empiricamente fundamentadas, sobre os limites da teoria, em 

um diálogo entre as descobertas no campo e o que já se escreveu sobre o tema.  

Braga (2020, p. 762) aponta uma tensão entre unidade e generalidade no 

Estudo de Caso e questiona o que “pode falar um caso único? O que diz de outros casos? 

Se é único, como é representativo? ”. Para a autora, diferentes casos podem compartilhar 

mecanismos, resistências e práticas que permanecem, apesar de reatualizarem a partir de 

novos contextos, circunstâncias e personagens.  
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Para nós, o diálogo entre o caso e seu contexto, assim como nossa 

posicionalidade no campo de pesquisa, configuraram uma chave interessante para tentar 

compreender a Defensoria Pública e o acesso à justiça. O Mães em Cárcere não existe 

enquanto uma unidade isolada. Nele se materializam conflitos, estruturas e personagens 

de toda a Defensoria Pública e, a partir da análise da Política específica, é possível 

compreender a relação da instituição com os movimentos sociais, as interações entre 

diferentes saberes e ousar não só compreender, mas também contribuir para o conceito 

de assistência jurídica gratuita.  

Buroway (2014, p. 66), ao pensar nos fundamentos de uma ciência diferente 

do positivismo, que ele chama de “ciência reflexiva”, também se questiona sobre a 

possibilidade de generalização dos estudos de caso. Para ele, em vez de tentar deduzir a 

generalidade a partir dos dados, podemos transitar de “uma generalidade a outra”, 

defendendo que não devemos nos preocupar com o caráter excepcional e incomparável 

do nosso caso, mas com sua contribuição para a reconstrução da teoria.  

O diálogo é o princípio unificador da ciência reflexiva, que é dialógica em cada 

uma das quatro dimensões a seguir. Ela requer a intervenção do observador na 

vida do participante; ela demanda uma análise da interação dentro das 

situações sociais; ela desvenda os processos locais em um relacionamento 

mutuamente determinado com as forças externas; e ela considera que a teoria 

emerge não apenas do diálogo entre o observador e o participante, mas dos 

observadores consigo mesmos, vistos agora como participantes em uma 

comunidade científica. (BUROWAY, 2014, P. 67). 

Os conceitos de acesso à justiça e assistência jurídica gratuita têm sido alvo 

de interesse de todas que se debruçam sobre a organização da Defensoria Pública, nos 

ambientes acadêmicos ou não, já que a definição e extensão dessas duas categorias vão 

determinar as estruturas e limites da instituição. Fensterseifer (2017, p. 61) explica que a 

Constituição brasileira de 1934 trazia, pela primeira vez, o conceito de assistência 

judiciária aos necessitados, estabelecendo o dever estatal de garantir aos mais vulneráveis 

alguma forma de acessar a justiça, limitada, entretanto, a interações com o judiciário e 

entendida como um benefício estatal, num amplo e denso espectro assistencialista.  

A Constituição Federal de 1988 amplia esse conceito e fixa o direito à 

assistência jurídica integral, estabelecendo também que a Defensoria Pública é a 

instituição responsável por sua garantia aos necessitados. Comentando a alteração 

constitucional, Sadek (2015, p. 3) ressalta que com os atuais marcos constitucionais, o 

serviço jurídico gratuito não se limita ao patrocínio gratuito de uma causa por advogado, 
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mas inclui direito à informação, orientação e consultoria jurídica, utilização de estratégias 

não adversariais, como conciliação, para solução de conflitos, etc. 

Observar o Mães em Cárcere, em diálogo com questões gerais da organização 

da Defensoria Pública de São Paulo, nos permitiu pensar alguns elementos que podem 

contribuir para fortalecer o conceito de assistência jurídica integral, destacando alguns 

aspectos que, a nosso ver, são subestimados ao se pensar na categoria e na ação da 

Defensoria Pública.  

O primeiro deles é a relação dos movimentos sociais com a Defensoria 

Pública, que interfere nas ações da instituição, pautando suas políticas públicas, e mesmo 

na forma como interpreta o Direito e analisa a conjuntura social. Quando analisamos as 

interações entre a Ouvidoria e o Conselho Superior da Defensoria de São Paulo na 

construção da deliberação 291/14, destacamos a influência desse órgão para que 

determinados valores dos grupos que representava fossem incorporados pela instituição, 

inclusive inscrevendo-os em seus textos normativos, rejeitando uma perspectiva “pura” 

do direito. 

Outra provocação que a análise do Mães em Cárcere traz é a necessidade de 

reconhecer a importância de diferentes saberes na promoção da assistência jurídica 

gratuita. Ressaltamos no terceiro capítulo, o papel das servidoras que atuam no Centro de 

Atendimento Multidisciplinar para uma resposta efetiva e como as defensoras se sentiam 

sozinhas diante da complexidade dos casos envolvendo mães encarceradas. A valorização 

desses saberes diferentes tem implicações na própria estruturação da Defensoria Pública, 

marcada ainda por relações hierárquicas piramidais, ganhando relevância ações em rede, 

em que cada personagem tem sua importância para o enfrentamento dos problemas, 

agindo de maneira interconectada e com relações horizontais.  

Acreditamos também que uma assistência jurídica somente será integral 

quando as usuárias da Defensoria Pública participarem ativamente das ações da 

instituição. Os relatos das mães atendidas pela Política, seja das sobreviventes nas 

audiências públicas ou das cartas das presas, confirmam a observação de Bueno (2019, p. 

18) que as mulheres que sobrevivem às injustiças sociais criam possibilidades de refletir 

o Direito. Suas dores e angústias não são abstrações digitadas em uma petição, mas 

sentidas na pele. Ouvi-las e fazer com que o sistema de justiça em geral as escutem nos 
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parece uma estratégia importante para que seus problemas sejam reconhecidos e 

enfrentados.  

Por fim, é importante pensar nos limites desta pesquisa. Por óbvio, ela não 

esgota o que é possível aprender com o Mães em Cárcere. Focamos nossa atenção na 

história e no desenho institucional da Política, mas não foi possível analisar com detalhes 

sua dinâmica no cotidiano das defensoras públicas. Não pudemos, com os limites de 

tempo e recurso que tivemos, observar, por exemplo, processos individuais para verificar 

como ocorrem na prática as interações entre CONVIVE, defensoras das áreas da infância 

e juventude e criminais, servidoras do CAM, etc. Entretanto, acreditamos que nossas 

reflexões são mais uma contribuição para o diálogo constante nas estratégias para a defesa 

do direito das mães presas à convivência familiar e para a garantia do acesso à justiça em 

geral. 
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ANEXO 

 

Formulário Mães em Cárcere 

 

 

 



Nome:

Matrícula:

Raça/cor:

            Sim Não

            Sim  Não

Se for avó, é a única responsável pelos cuidados do(as) neto(as):             Sim  Não

Onde está presa? Local onde está seu processo criminal:

Idade Qual o local onde 

está criança/ 

adolescente?

Com quem está a 

criança/ adolescente?

Possui filho(a)/neto(a) com deficiência?

Não Sim →   Descreva tipo de deficiência: ______________________________________________________

Qual(quais) filho(as) possui(em) deficiência?  _______________________________________________________________

Sim Não →   Se não, qual(is) filho(s)?  ________________________________________________________

Endereço:  Rua _____________________________________________________________, nº ____________ complemento____________

Bairro ________________________________ Cidade ___________________________ CEP _________________ Estado ________________

Ponto de referência (ex. escola, avenida, etc.)  ___________________________________________________________________________

Grau de parentesco ou confiança (ex. avô/ó, tio/a, padrinho/madrinha): ____________________________________________________

Está amamentando? Está grávida?
Não Não

Sim. Sim. Quantos meses? _____________ meses

Recebe visita dos(as) filhos(as)/netos(as) na Unidade Prisional? Deseja receber visita dos(as) filhos(as)/netos(as) na Unidade Prisional? 

Sim Não     → Se não, qual o motivo?          Sim                                          Não     → Se não, qual o motivo?

Você concorda que seus filhos(as)/netos(as) permaneçam, durante seu período de prisão, onde e com quem estão

atualmente?

Mães em Cárcere

        Mãe                   Avó

Você é mãe de criança com menos de 18 anos ou com deficiência:

Você é avó de criança de até 12 anos ou com deficiência:

FORMULÁRIO INICIAL  SAP                                    Data: _____/_____/_________

Se você é mãe de filhos(as) com até 17 anos, ou com mais de 17 anos com deficiência,  indique o nome, a idade, com quem e 

onde estão. Se você é avó, e única responsável pelos cuidados, de netos(as) com menos de 12 anos ou com mais de 12 anos com 

deficiência, indique o nome, a idade, com quem e onde estão.                                                                                                                                  

Se você não souber onde está seu filho(a) ou neto(a), indique qual a cidade e bairro onde a criança ou adolescente estava 

quando foi levada ou se o paradeiro é desconhecido.

Amarela                Branca                         Indígena(etnia)                   Parda                   Preta

Nacionalidade:

Nome do filho(a) / neto(a)

        Mãe                  Avó

Qual o seu grau de 

parentesco c/ a criança? 

Mãe ou Avó?

       Mãe                  Avó

        Mãe                  Avó

         Mãe                   Avó

        Mãe                  Avó

         Mãe                   Avó

         Mãe                   Avó

O que é a Defensoria Pública de São Paulo? É a instituição que tem a função de defender, de forma gratuita,  as pessoas sem condições de 

pagar por defesa, garantindo  o acesso à Justiça a todos os cidadãos e cidadãs.                                                                           O que é  Mães em 

Cárcere?  É a política de atendimento da Defensoria Pública de São Paulo às gestantes e mães presas e visa garantir os direitos da presa e de 

seus (suas) filhos(as), como a convivência familiar e o direito à amamentação.

Importante: Este documento será utilizado apenas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a defesa das mulheres presas grávidas 

e/ou com filhos(as)com menos de 18 anos de idade, ou acima de 18 anos que possuam algum tipo de deficiência.

Indique abaixo nome e contato de familiar ou pessoa de confiança que poderia assumir a guarda de seus(suas) filhos(as)/netos(as) 

durante o seu período de prisão:

Nome: _____________________________________________________________________ Telefones: _________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _Reeducanda: recorte na linha pontilhada e fique com as informações abaixo, sobre a Defensoria Pública_ _ _ _ _ _ _


