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"Embora a segregação seja praticada de forma semelhante nas prisões masculinas e femininas             

(privações e humilhações são frequentemente práticas generalizadas), as mulheres terão uma           

sensação única de seu confinamento na segregação porque esta sensação é entrelaçada com o              

projeto de gênero do regime prisional e suas próprias posições desfavorecidas na sociedade.             

Assim, experiências de segregação devem ser vistas como marcadas por gênero."  
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Resumo 

O confinamento solitário é um tema em voga nos dias de hoje e ativistas de direitos                
3

humanos, autoridades prisionais e órgãos internacionais de direitos humanos estão abordando           

tanto seus efeitos quanto sua eficácia na administração prisional. Desde o século XIX, a              

Suprema Corte dos Estados Unidos também considerou o tratamento de prisioneiras/os no            
4

contexto da Oitava Emenda. As discussões, no entanto, extraem seus dados de homens e              

respondem às experiências de confinamento em prisões masculinas. Não discutir a realidade            

das mulheres não torna uma questão “neutra” no viés de gênero. A questão é bastante               

específica no quesito gênero. Ela trata sobre homens e experiências de homens em             

confinamento solitário . As mulheres freqüentemente se encontram em confinamento por          
5

razões muito diferentes do que aquelas dos homens. O que acontece com mulheres nas mãos               

dos guardas e do sistema, bem como os efeitos na sua autoestima, saúde mental e emocional,                

é único para as mulheres. Passar pela prisão pode ser uma experiência profundamente             

traumatizante para mulheres e frequentemente representam gatilhos de experiências         

passadas de trauma e violência. Ainda, mulheres são muito mais propensas a sofrer             

experiências de violência sexual na prisão do que homens . Entre 2009 e 2011, mulheres              
6
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representavam aproximadamente 13% das pessoas detidas em carceragens locais, mas 27%           

das vítimas de violência sexual entre pessoas detidas e 67% das vítimas de violência sexual               

entre pessoas detidas e funcionárias/os . 
7

Mulheres são levadas a confinamento solitário por motivos diferentes do que os            

homens e são impactadas pela solitária de formas muito diferentes. A Constituição dos EUA              

impõe uma obrigação ao Estado de assumir responsabilidade pela segurança e bem-estar geral             

de uma pessoa quando o Estado a aloca em custódia . Quando a maioria das mulheres presas                
8

sofreram violências e traumas em suas vidas e confinamento solitário pode causar danos             

irreparáveis mesmo a prisioneiras/os sem nenhum histórico de transtornos mentais ou           

traumas, o Estado negligencia sua responsabilidade de custódia quando impõe confinamento           

solitário a mulheres. 
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INTRODUÇÃO 

Ainda que colocar um/a prisioneira/o em confinamento solitário não seja em si uma             

violação constitucional, o Supremo Tribunal reconhece que a duração e as condições do             

isolamento podem constituir punição cruel e incomum . Ademais, propostas legislativas em           
9

diversos estados, relatórios investigativos variados e com frequência chocantes e até as Regras             

Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de. Presos Revisada abordam o uso excessivo              

do confinamento solitário. Infelizmente quase todas as decisões políticas e publicações falam            

do confinamento solitário somente em referência a prisioneiros do sexo masculino. Raramente            

os relatórios consideram com alguma profundidade que manter uma pessoa trancada em uma             

sala pequena sem nenhum material, nenhuma atividade e nenhum contato com qualquer            

outro ser humano pode afetar mulheres de formas diferentes do que homens. Este artigo              

explora a relação entre confinamento solitário e mulheres presas, o que causa a sua entrada               

na solitária e como a solitária as afeta, bem como de quais formas esse efeito é ampliado em                  

decorrência de raça, saúde mental e histórico de trauma. Finalmente, os numerosos casos de              

agressão sexual e assédio sexual de mulheres em confinamento solitário por funcionárias/os            

da prisão, a maior incidência de suicídio na solitária, a alta incidência de mulheres com               

transtornos mentais na solitária demonstram que o Estado não deveria manter confinamentos            

solitários em prisões femininas. O Estado é simplesmente incapaz de manter sua função de              

custódia. 

A Seção I descreve brevemente o confinamento solitário e identifica as atuais bolsas             

de estudos, autoridades e jurisprudência da Suprema Corte sobre isso. A Seção II detalha a               

realidade das mulheres e do encarceramento. A Seção III considera o confinamento solitário             

através das lentes de mulheres, especificamente o que causa seu ingresso na solitária. A Seção               

IV explora o impacto psicológico e comportamental do confinamento solitário nas mulheres.            

Finalmente, a Seção V, usando um acúmulo de conhecimento já desenvolvido, constrói o caso              

de como o Estado deve estar ciente de tudo isso e dessa forma age com indiferença                

deliberada, violando a Oitava Emenda, ao colocar mulheres em confinamento solitário. 

 

I. O QUE CARACTERIZA CONFINAMENTO SOLITÁRIO ? 
10

Confinamento solitário é geralmente caracterizado como um isolamento físico de          

um/a prisioneira/o entre 22 a 24 horas por dia atrás de portas de aço, limitando todo o acesso                  

9 Finney v. Hutto, 410 F. Supp. 251, 275 (E.D. Ark. 1976), aff’d, 548 F.2d 740 (8th Cir. 1977), aff’d, 437 
U.S. 678 (1978). 
10 Confinamento solitário também pode ser chamado de segregação administrativa ou disciplinar, 
alojamento restritivo, cela do seguro (SHU), “seg,” ou “o buraco.” 



a outras/os prisioneiras/os e até a funcionárias/os da prisão, acesso aos chuveiros, luz natural,              

produtos de higiene, livros e outros itens pessoais, assim como a ligações telefônicas, visitas e               

atividades . Ainda, tratamentos médicos e de saúde mental estão ainda menos disponíveis            
11

para prisioneiras/os na solitária do que para o restante das/os prisioneiras/os na unidade             

prisional . Apesar das/os prisioneiras/os não terem acesso a suprimentos ou contato com            
12

outras/os prisioneiras/os, cada vez que elas/es deixam suas celas são submetidas/os a revistas             

corporais e algemadas/os. Frequentemente, o único apoio emocional que elas/es têm para            

sobreviver dias e anos de inatividade e falta de contato humano é um/a funcionária/o de               

saúde mental que pára do lado de fora de sua cela e pergunta através de uma pequena                 

abertura se elas/es estão bem. Essa informação pessoal se torna pública pelo fato de todas/os               

na unidade poderem ouvir a conversa. 

Mais de 15 dias em isolamento podem causar danos irreparáveis a uma pessoa de              

acordo com Juan Mendez, Relator Especial da ONU sobre Tortura . No entanto, no outono de               
13

2015, os Estados Unidos isolaram quase 70.000 prisioneiras/os por 22 horas ou mais por dia               

por mais de 15 dias . O Levantamento Nacional de Detentas/os administrado pelo            
14

Departamento de Justiça mostrou que 20% de todas/os as/os presos passaram tempo em             

confinamento solitário, com 10% passando mais de 30 dias em isolamento . Nos EUA, não é               
15

incomum uma pessoa passar anos ou mesmo todo o período de sua sentença restrita a uma                

cela de 6 pés por 8 pés com ocasional tempo de banho de sol individual e três banhos por                   
16

semana. A Oitava Emenda proíbe a crueldade e a punição incomum, e "incorpora conceitos              

amplos e idealistas de dignidade, padrões de civilidade, humanidade e decência" a partir das              

quais ações dentro do sistema prisional deve ser medidas . O uso prolongado ou inapropriado              
17

de confinamento solitário ou falta de acesso a recursos de saúde ou de saúde mental               

desencadeiam o escrutínio da oitava emenda. As/Os próprios funcionárias/os da prisão podem            

ser consideradas/os responsáveis por agir com “indiferença deliberada” em relação à           

11 Elizabeth Alexander, “This Experiment, So Fatal”: Some Initial Thoughts on Strategic Choices in the 
Campaign Against Solitary Confinement, 5 U.C. IRVINE L. REV. 1, 4- 5 (2015). Ver também Cyrus R. Vance 
Center for International Justice et al., Seeing into Solitary: A Review of the Laws and Policies of Certain 
Nations Regarding Solitary Confinement of Detainees, 3 (2016), 
https://www.weil.com/~/media/files/pdfs/2016/un_special_report_solitary_confinement.pdf 
[https://perma.cc/59VX-TXUL]. 
12 Am. Friends Serv. Comm., Solitary Confinement Facts, 
https://www.afsc.org/resource/solitary-confinement-facts (last visited Oct. 31, 2017) 
[https://perma.cc/ZMJ9-86S3]. 
13 Cyrus R. Vance Center for International Justice et al., supra note 8. 
14 Ass’n of State Correctional Administrators et al., Aiming to Reduce Time-In-Cell: Reports from 
Correctional Systems on the Numbers of Prisoners in Restricted Housing and on the Potential of Policy 
Changes to Bring About Reforms, 1 (Nov. 2016), 
https://law.yale.edu/system/files/area/center/liman/document/aimingtoreducetic.pdf 
[https://perma.cc/PTX2-J5LP]. 
15 Alan J. Beck, Use of Restrictive Housing in U.S. Prisons and Jails, 2011-12, U.S. DEPARTMENT OF 
JUSTICE BUREAU OF JUSTICE STATISTICS (Oct. 2015), 1, 
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/urhuspj1112.pdf [https://perma.cc/3THJ-G5YZ] (conduzindo um 
levantamento em 590 instalações prisionais, com mais de 91 mil prisioneiras/os pesquisadas/os pelo 
país). Ver também Ass’n of State Correctional Administrators et al., supra note 11, at 5 (estimando que 
entre 80 mil e 100 mil pessoas estavam em confinamento solitário nas prisões dos EUA em algum 
momento de 2014, o que significa aproximadamente um/a em cada seis ou sete prisioneiras/os). 
16 NT: seis pés equivalem a aproximadamente 183cm e oito pés a 244 cm. 
17 Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97, 102 (1976). 



segurança de um/a prisioneira/o, sabendo que um/a prisioneira/o corre o risco de sofrer             

danos graves e desconsiderar esse risco . 
18

A Suprema Corte não tem nenhuma declaração definitiva sobre confinamento          

solitário, contudo condições que resultam em séria deprivação de necessidades humanas           

básicas podem ascender ao nível de violação à Oitava Emenda . Já em 1890, a Suprema Corte                
19

defendeu que, na época, condições do confinamento solitário poderiam ser consideradas           

como uma punição adicional, que era um “terror ou criador (sic) peculiar de infâmia”,              

apontando que a Grã-Bretanha e outros países revogaram seus estatutos de confinamento            

solitário como forma de “revolta contra essa severidade” . A segregação disciplinar pode            
20

violar a Constituição, dependendo da duração e das condições da punição, e devem ser              

escrutinadas pelos padrões da Oitava Emenda . A Suprema Corte desenvolveu um teste de             
21

duas partes para medir violações à Oitava Emenda em um contexto de encarceramento: i)              

um/a prisioneira/o deve demonstrar que ela enfrentou risco substancial de danos sérios, e ii) o               

pessoal da prisão agiu com indiferença deliberada a esse risco . Indiferença deliberada, o             
22

equivalente à imprudência, não requer intenção, mas um conhecimento do risco e uma falha              

subsequente em tomar “medidas razoáveis para mitigá-lo” . “Conhecimento” de um risco           
23

substancial pode ser inferido a partir de um fato óbvio, como gravidez ou doença mental . 
24

Mais de 200 anos atrás, os Quakers realizaram uma tentativa de isolar prisioneiras/os             

como forma de reformá-los, mas descobriram que o isolamento fez com que muitos dos              

prisioneiros tornar-se mentalmente doente . Eles pararam de utilizar isolamento. Juan          
25

Mendez aponta que em decorrência de as/os prisioneiras/os frequentemente apresentarem          

efeitos psicológicos danosos irreparáveis depois de somente 15 dias de isolamento, o            

confinamento solitário constitui punição cruel, desumano e degradante, ou até mesmo           

tortura, e viola a Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Contra a                

Tortura . A Comissão Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu que “confinamento          
26

solitário só pode ser permitida como um dispositivo de último recurso e por tempo              

estritamente limitado, quando for evidente que esta medida é necessária para assegurar            

interesses legítimos em relação à segurança interna da instituição e para proteger direitos             

fundamentais como o direito à vida e integridade de pessoas privadas de liberdade ou de               

funcionárias/os . 
27

18 Farmer v. Brennan, 511 U.S. 825, 847 (1994). 
19 Rhodes v. Chapman, 452 U.S. 337, 347 (1981) (sustentando que condições que “privam prisioneiras/os 
das medida civilizada mínima das necessidades da vida... pode ser cruel e incomum sob os padrões 
contemporâneos de decência reconhecidos pela Corte”) 
20 In re Medley, 134 U.S. 160, 170 (1890). 
21 Hutto v. Finney, 437 U.S. 678, 685-86 (1978). See also Estelle, 429 U.S. at 102 (1976) (sustentando que 
os padrões da Oitava Emenda abordam mais do que punições "fisicamente bárbaras") 
22 Farmer, 511 U.S. at 847 (1994). 
23 Id 
24 Id. at 842. 
25 Liza Chowdhury, Intersections of Race and Gender on Prison Punishment and Adjustment (2015), 
18-19, (dissertação não publicada, Universidade de Rutgers) (no arquivo com a Biblioteca da 
Universidade de Rutgers). 
26 Cyrus R. Vance Center for International Justice et al., supra note 8, at 3 (“confinamento solitário 
[p]rolongado e indefinido deve ser proibido sob qualquer circunstância”). 
27 Inter-Am. Comm’n on Human Rights, Report on the Human Rights of Persons Deprived of Liberty in 
the Americas, ¶ 411, OEA/Ser/L/V/II, Doc. 64 (Dec. 31, 2011). Ver também Inter-Am. Comm’n on Human 



Além disso, a Comissão afirmou que o confinamento solitário nunca deve durar por             

mais de 30 dias . O Tribunal Europeu declarou ainda que o isolamento social e sensorial pode                
28

“destruir a personalidade” e ele não pode ser justificado por motivo algum . Apesar disso, ele               
29

ainda é regularmente utilizado nos Estados Unidos da América. Somente no estado de Nova              

Iorque 1600 mulheres circulam por confinamentos solitários a cada ano . De acordo com             
30

dados do Departamento de Estatística de Justiça, 20% das pessoas presas nos EUA em 2011, o                

que significa mais de 320.000, passou na solitária mais do que um doze avos do período                

mensal . 
31

Especialistas e pesquisadores concordam que o confinamento solitário pode ter efeitos           

nocivos duradouros . Efeitos físicos como a deterioração da visão, insônia, palpitações           
32

cardíacas e letargia não são incomuns entre prisioneiras/os em confinamento solitário . A lista             
33

de danos psicológicos é muito mais longa, incluindo ansiedade, depressão, raiva, distúrbios            

cognitivos, auto-mutilação, suicídio, alucinações, psicose e paranóia, e, além disso, doenças           

mentais não diagnosticadas. Ademais, a existência prévia de distúrbios psicológicos podem ser            

agravados ou desencadeados por conta do confinamento solitário . Pessoas presas no           
34

confinamento solitário nas prisões da cidade de Nova Iorque eram sete vezes mais propensos a               

prejudicar a si mesmas do que os prisioneiras/os na carceragem comum, o que era ainda mais                

comum entre prisioneiras/os jovens e com transtornos mentais . Em um ano no estado da              
35

Califórnia 73% de todos os suicídios entre pessoas encarceradas aconteceram em unidades de             

isolamento . 
36

“Há uma década o Departamento de Estatísticas de Justiça estimou que 56% das             

pessoas em prisões estaduais receberam algum [diagnóstico] de transtornos mentais” . Já que            
37

alocar pessoas com transtornos mentais preexistentes em alojamentos isolados pode          

aumentar o risco de deterioração psiquiátrica, violência, auto-mutilação e suicídio, a           

Associação Americana Psiquiátrica aconselhou contra segregar indivíduos com transtornos         

mentais, assim como aconselhou a Comissão de Cuidados Correcionais de Saúde . Legislações            
38

propostas também propõe “a triagem de indivíduos e a imposição de limites para o isolamento               

Rights, Resolution 1/08: Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in 
the Americas, Principle XXII, §3 (Mar. 13, 2008). 
28 Id. 
29 Inter-Am. Comm’n on Human Rights, Report on the Human Rights of Persons Deprived of Liberty in 
the Americas, supra note 23, ¶ 416. 
30 Annie Brown, Behind Deborah’s Story: Women in Solitary Confinement, MEDIUM (Nov. 5, 2015), 
https://medium.com/aj-story-behind-the-story/behind-deborah-s-story25bc99e9d5fc 
[https://perma.cc/U5NH-UL25]. 
31 Beck, supra note 12. 
32 American Civil Liberties Union, Worse Than Second Class, Solitary Confinement of Women in the 
United States (2014), 
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/worse_than_second-class.pdf 
[https://perma.cc/4ZGD-UF2T]. 
33 Chowdhury, supra note 21, at 19-20. 
34 Id. 
35 Cyrus R. Vance Center for International Justice et al., supra note 8, at 11. 
36 Id. 
37 Ass’n of State Correctional Administrators et al. supra note 11, at 11. 
38 Id. 



de pessoas com transtornos mentais” . O confinamento solitário não é bom para a saúde              
39

mental geral e é devastador para prisioneiras/os com saúde mental frágil. 

Igualmente, as descobertas sobre a eficácia do uso da solitária foram inconsistentes,            

confirmando o que os Quakers descobriram há 200 anos. Os Padrões de Justiça Criminal para o                

Tratamento de Prisioneiros da Ordem dos Advogados Americanos recomendou que          
40

“somente as transgressões disciplinares mais severas, nas quais segurança e proteção estão            

seriamente em risco, permite que uma sanção exceda [30 dias] de alocação em alojamento              

disciplinar e nenhum alojamento disciplinar pode exceder um ano” . Representantes de todos            
41

os segmentos do sistema de justiça criminal debateram e chegaram a um consenso sobre estes               

padrões . 
42

A maioria das instalações hoje em dia têm alguma forma de confinamento solitário.             

Em diversas unidades de isolamento, mulheres se queixam de uma completa falta de             

privacidade, incluindo o fato de seus banheiros serem visíveis da porta da cela e de serem                

observadas por guardas, frequentemente homens, enquanto tomam banho, se vestem ou           

mesmo fazem uso do banheiro. Ironicamente, é possível que uma pessoa seja privada de todo               

contato humano e tenha sua privacidade violada. Na Califórnia, quando mulheres dão queixa             

de guardas as assistindo enquanto elas tomam banho, eles/elas desligam a água . Em Nova              
43

Iorque, um/a pesquisador/a relatou que todas as mulheres na solitária, com a exceção de uma,               

se queixaram por nunca receberem papel higiênico suficiente quando menstruadas . Uma           
44

prisioneira em Indiana que passou quase cinco anos na solitária tinha sua cela revistada todos               

os dias por guardas, apesar de ser revistada todos os dias quando saía de sua cela . 
45

 

II. COMO AS MULHERES VÃO PARA A PRISÃO E COMO A EXPERIÊNCIA NA PRISÃO É ÚNICA                

PARA ELAS 

Em 2014, os EUA encarceraram mais de 215 mil mulheres, um número que é 700%               

maior do que em 1980 . Mesmo sendo as mulheres somente 7% da população encarcerada              
46

geral dos EUA, o número de mulheres cresceu muito mais rapidamente do que o de homens                

presos . Mulheres negras e latinas estão sendo encarceradas em números desproporcionais.           
47

39 Id. 
40 NT: No original “American Bar Association”. 
41 ABA Standards for Criminal Justice Treatment of Prisoners § 23-4.3 (3d edition) (Am. Bar Ass’n 2011) 
(itálico adicionado). 
42 Peoples v. Fischer, 898 F. Supp. 2d 618, 620-21 (S.D.N.Y. 2012). 
43 VICTORIA LAW, RESISTANCE BEHIND BARS: THE STRUGGLE OF INCARCERATED WOMEN 7 (PM Press 
2009). 
44 Brown, supra note 26 
45 Victoria Law, Women in Solitary Confinement:”The Isolation Degenerates Us into Madness,” Solitary 
Watch (Dec. 11, 2013), 
http://solitarywatch.com/2013/12/11/womensolitary-confinement-isolation-degenerates-us-madness/ 
[https://perma.cc/R7RK-FEU6]. 
46 Fact Sheet: Incarcerated Women and Girls 1, THE SENTENCING PROJECT (Nov. 2015) 
http://www.sentencingproject.org/publications/incarcerated-women-and-girls/ 
[https://perma.cc/8KMU-YFZ5]. 
47 Id. See also Prisoners in 2014 Summary, BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, U.S. DEPT OF JUSTICE (Sept. 
2015), http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p14_Summary.pdf [https://perma.cc/QYU4-T3AV] 
(corroborando que mulheres correspondem a 7% da população prisional). 



O Departamento de Estatísticas de Justiça descobriu que, enquanto uma em 1099 mulheres             

brancas são presas, no caso de mulheres negras o número aumenta para uma em 704 . Quase                
48

um milhão de mulheres estão em liberdade assistida sob o controle de departamentos             

correcionais mas não atrás das grades . A experiência e as preocupações de mulheres             
49

raramente vem à tona na reforma prisional. Em números absolutos, mulheres são quase             

invisíveis, a não ser que uma delas seja uma daquelas 215 mil que estão encarceradas. 

Sessenta e três por cento dos crimes cometidos por mulheres são não violentos e              

estão relacionados à propriedade, drogas ou crimes de ordem pública. Ao mesmo tempo,             

somente 45% dos crimes cometidos por homens são não violentos . Em Oklahoma, 85% de              
50

todas as mulheres encarceradas foram acusadas de crimes não violentos e relacionados à             

propriedade ou drogas . O tipo de crimes cometidos e suas causas diferem entre homens e               
51

mulheres. Em 1917, após intensiva pesquisa, a pesquisadora Alberta Guibord publicou os            

resultados de uma pesquisa que demonstrava que condições socioeconômicas adversas eram           

o fator primário de risco para que mulheres se envolvessem no crime . Cem anos mais tarde, a                 
52

hipótese permanece. “Pobreza é o fator dominante para mulheres cometerem crimes, seja ele             

trabalho sexual, fraude no sistema de políticas sociais estatais ou delitos relacionados a             

drogas” . Mulheres experienciaram “vidas duras” de abuso e pobreza, sofrendo nas mãos de             
53

indivíduos assim como nas nãos da sociedade . Abusos físicos e sexuais na infância são uma               
54

força motriz na criminalidade feminina . 
55

Desde 1992, Kathleen Daly tem produzido a partir de “caminhos com abordagens            

feministas” para estudar mulheres e crime . Os caminhos com abordagens feministas focam            
56

em “como abuso e opressão de meninas e mulheres afunilam suas opções e podem coloca-las               

em uma trajetória na qual crime pode ser a resposta mais lógica” . Estudos sobre Experiências               
57

Adversas na Infância (ACEs) demonstram que eventos adversos durante a infância levam a             

48 LAW, supra note 38, at 1. 
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1061, 1081 (2010). 
53 Sarah Shourd, How Solitary Confinement Destroys Women, DAILY BEAST (May 26, 2014), 
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/05/26/how-solitary-confinementdestroys-women.html 
[https://perma.cc/UW6J-WPZ7]. 
54 Wynn, supra note 46, at 285-86. 
55 SUSAN F. SHARP, MEAN LIVES, MEAN LAWS: OKLAHOMA’S WOMEN PRISONERS 12 (Rutgers University 
Press, 2014). 
56 Id. at 13. Daly identifica cinco caminhos para a criminalidade para mulheres: 1) mulheres que fugiram 
ou foram expulsas de suas casas em idade precoce que desenvolveram habilidades de sobrevivência que 
muitas vezes passavam pelo crime, como prostituição e roubo; 2) aquelas que foram vítimas de abuso 
infantil, começaram a usar drogas para lidar com o abuso e muitas vezes agiam violentamente; 3) 
mulheres agredidas que não estavam envolvidas em crime ou abuso de drogas no início de suas vidas e 
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comissões de crimes econômicos, muitas vezes motivados pela pobreza. 
57 Id. at 12. 



danos cognitivos, emocionais e sociais . Enquanto o original estudo permanente CDC-Kaiser           
58

sobre ACEs buscou compreender a conexão entre experiências adversas e trauma na infância             

com comportamento de risco na vida adulta, especialmente relacionado à saúde, pesquisas            

mostram conexão entre experiências adversas na infância e encarceramento . Quanto mais           
59

adversas as experiências que uma mulher têm quando criança, maior a probabilidade dela             

experienciar problemas sociais, de saúde mental e de saúde física na vida adulta . Ela tem               
60

ainda mais probabilidade de se envolver em comportamentos de risco na vida adulta .             
61

Mulheres com cinco ou mais experiências adversas na infância são de 7 a 10 vezes mais                

propensas a usar drogas ilícitas. Estudos ACE não pretendem compreender uma única            

experiência traumática na vida de uma pessoa, mas sim “a natureza sistêmica da disfunção              

familiar que prediz comportamentos de risco, que são por sua vez usados para diminuir a dor                

emocional que resultou de experiências adversas” . Enquanto somente 7% das mulheres de            
62

classe média relataram quatro ou mais experiências adversas, 49,5% das mulheres           

encarceradas registraram esse número . Ainda, para cada ponto a mais na escala ACE, a              
63

probabilidade de ter um diagnóstico de bipolaridade ou transtorno de estresse pós traumático             

mesmo anterior à prisão aumenta 26% e 37,9% respectivamente . 
64

De maneira geral, estudos mostram que mulheres encarceradas tem uma alta           

incidência de vitimização prévia. No Centro Correcional Logan para Mulheres de Illinois 75%             

das mulheres relatam terem sido vítimas de abuso sexual ou assédio em suas vidas e               

desconcertantes 90% relatam que foram vítimas de alguma violência em algum momento em             

suas vidas . Como escreveu Susan Sharp em Mean Lives, Mean Laws, “nós não fazemos um               
65

bom trabalho na proteção ou intervenção dessa população durante a infância. Elas são             

frequentemente vítimas e não são fornecidas ferramentas para que elas lidem com essa             

vitimização” . Isso é importante para compreender não só alguns dos fatores que contribuem             
66

para mulheres cometerem crimes, mas também seu comportamento na prisão. A saúde            

emocional e psicológica das mulheres não é redefinida do zero quando encarcerada. Todas as              

suas histórias, mecanismos de enfrentamento e habilidades de sobrevivência aprendidas as           

acompanham e são, de fato, exacerbadas no ambiente controlado e estressante da prisão. 

Não só experiências adversas na infância desempenham um grande papel no           

encarceramento de mulheres mas transtornos mentais e outros fatores estressores tais como            

responsabilidades familiares e saúde física afetam seu bem estar. Cinquenta e oito por cento              

das mulheres prisioneiras em Illinois estavam em acompanhamento de saúde mental           

58 Id. at 17. See also CTR. FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, CDC ON ADVERSE CHILDHOOD 
EXPERIENCES (ACES), https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/ 
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63 Wynn, supra note 46, at 285 
64 Id. at 285. 
65 ALYSSA BENEDICT & DEANNE BENOS, THE GENDER INFORMED PRACTICE ASSESSMENT (GIPA), 
SUMMARY OF FINDINGS AND RECOMMENDATIONS 4, (Nov. 2016), available at 
http://www.thejha.org/sites/default/files/GIPA%20SUMMARY%20November%2018%2020 
16.compressed.pdf [https://perma.cc/4XPP-UCCD] 
66 SHARP, supra note 50, at 63. 



enquanto somente 25% dos homens estavam . Sessenta por cento das mulheres sofrem de             
67

transtorno de estresse pós traumático e 85% delas reportaram uso abusivo de drogas regular              
68

com 15 anos de idade . Ainda, prisioneiras com problemas de saúde mental têm uma maior               
69

incidência de auto- mutilação, incluindo suicídio . Não só é provável que a prisão não proveja               
70

o tratamento e cuidado necessários, mas no ambiente altamente controlado da prisão, é             

provável que elas tenham mais dificuldade de se adequar às regras, aumentando o rosco de               

serem enviadas para isolamento ou confinamento solitário . 
71

Finalmente, mulheres entram na prisão com experiências adversas na infância,          

transtornos mentais e vulnerabilidades de saúde mental e uma série de problemas que elas              

não podem resolver estando atrás das grades. Pelo menos 60% das mulheres encarceradas             

tem filhas/os com menos de 18 anos e muitas cuidam também de outros membros da família               
72

. Quando homens váo para a prisão, suas/seus filhas/os permanecem sob cuidado da mãe ou               

outro parente. Quando mulheres vão para a prisão, suas/seus filhas/os frequentemente se            

dispersam entre amigos e família ou são colocadas/os em abrigos. Além de carregarem o peso               

da culpa por “abandonarem” suas/seus filhas/os, as mães se preocupam ainda com o cuidado              

provido às/aos suas/seus filhas/os. Julgamentos, autojulgamento e ansiedade ganham grande          

peso. Frequentemente mães/pais solteiras/os provedoras/es da família, elas/eles        

provavelmente perderão sua casa ou apartamento e todos os seus pertences e documentos             

pessoais enquanto encarceradas/os. 

Na prisão, mulheres não têm a liberdade de ir e vir, de tomar decisões, de exercer a                 

maternidade, de falar livremente ou de escolher com quem vão morar. Combinados, tais             

estressores se tornam uma profusão de pressões externas de preocupação com a família,             

medo de serem julgadas por suas/seus filhas/os, família ou comunidade, já existindo            

transtornos de saúde mental para mecanismos de enfrentamento desencadeados por trauma.           

Estes fatores podem tornar a conformidade a ambientes restritivos e regras ainda mais difícil              

para mulheres. 

 

III. As mulheres são enviadas para solitárias por não incorporarem estereótipos de gênero e              

por não seguirem regras feitas para homens 

“Ficar encarando imprudentemente”, “ser bocuda” e brigar podem colocar uma          

mulher encarcerada na solitária. Enquanto algumas infrações podem colocar a segurança de            

outras prisioneiras e funcionárias/os em risco, mulheres geralmente vão para confinamento           

solitário por infrações mínimas, por comportamento desencadeado por transtornos mentais,          

ansiedade sobre sua família, abstenção de drogas ou em retaliação por registrar uma queixa              

67 BENEDICT & BENOS, supra note 60, at 5. See also Joanna E. Saul, This Game is Rigged: The Unequal 
Protection of Our Mentally-Ill Incarcerated Women, 5 MOD. AM. 42 (2009) (mostrando que 73% das 
mulheres nas prisões estaduais realmente têm algum transtorno de saúde mental, em comparação com 
55% dos homens encarcerados). 
68 Id. at 16 
69 Id. at 5. 
70 Saul, supra note 62, at 43. 
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72 Nicholas Kristof, Mothers in Prison:”Prison got me sober, but it didn’t get me anywhere.”, N. Y. TIMES, 
(Nov. 25, 2016), http://www.nytimes.com/2016/11/25/opinion/sunday/mothers-in-prison.html?_r=0 
[https://perma.cc/5MYX-ZRMC]. 



contra um/a guarda. Em decorrência de tais menores infrações 20,4% das mulheres            

encarceradas relataram passarem mais de 2 anos em alojamentos isolados . 
73

Para mulheres, idade, raça e nível educacional desempenham papéis importantes na           

caracterização da mulher que vai para a solitária mais frequentemente, enquanto que para             

homens o fator mais forte de caracterização daqueles que vão para a solitária é o tipo de crime                  

cometido . Mulheres são somente 7% da população carcerária geral, mas elas são            
74

disciplinadas em taxas mais altas do que homens . Isso traz o questionamento sobre se              
75

mulheres agem de forma mais desconexa na prisão ou se elas só estão mais propensas a serem                 

disciplinadas por determinados comportamentos quando estão por trás das grades. Um estudo            

de Rhode Island mediu a quantidade de infrações, a seriedade e o tipo de infração, assim como                 

ao funcionária/o que o reportou . Homens encarcerados apresentavam uma média de 1,9            
76

infrações disciplinares por ano, enquanto mulheres cometiam 6,83 infrações por ano . Oitenta            
77

e dois por cento das infrações foram não-violentas, sendo 59% foram por “desobediência” e              

23% por “contrabando, vandalismo, uso abusivo de substâncias e desvio de conduta sexual” .             
78

Mulheres de cor, super-representadas na população prisional, são também         

super-representadas no confinamento solitário, provavelmente por não se conformares ao          

comportamento esperado de mulheres (brancas) e serem frequentemente percebidas como          

agressivas ou não-femininas . 
79
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Mulheres de fato cometem mais infrações? Mulheres ainda são mantidas nos padrões            

que as punem por “ofender a moralidade coletiva” . Homens não devem usar drogas ou              
80

cometer crimes, mas eles não são julgados da mesma forma. Mulheres que usam drogas e               

cometem crimes são vistas com desconfiança e desdém, especialmente se elas forem mães .             
81

O sistema prisional foi desenhado por e para homens. Confinamento solitário e políticas             

disciplinares geralmente vêm em um único molde para todas as pessoas. Contudo,            

neutralidade de gênero em um sistema que é desenhado para homens não é neutralidade de               

gênero. É esperado que mulheres respondam a controle, restrição e ordens em um sistema              

hierárquico de cima para baixo, como é esperado que homens respondam. A questão é que               

elas não foram condicionadas como homens . “Guardas reclamam que mulheres perguntam           
82

‘Porque’ em resposta a um comando que elas não entendem” . 
83

Além da expectativa de que mulheres se conformem a comportamentos e regras            

masculinos, mulheres respondem diferentemente a regras feitas para uma sistema prisional           

masculino não só por elas não serem homens e não terem sido socializadas da mesma forma,                

mas também porque muitas mulheres passaram suas vidas sendo dominadas ou controladas            

pela sociedade, por homens e por expectativas de gênero. Para uma mulher, manter a boca               

fechada e fingir que concorda com uma declaração pode ser o que faz o copo transbordar                

depois de se conformar e manter o silêncio por tanto tempo. Tratamentos duros para              

mulheres podem ser o que causa sua prisão, além de também contribuir para seu isolamento               

na solitária e pode ser usado para controla-la por “falhar em se conformar aos padrões sociais                

de feminilidade” . 
84

Mulheres encarceradas que enfrentam o sistema frequentemente enfrentam “níveis         

extremos de perseguição administrativa” tais como buscas corporais, buscas de celular e            

confinamento solitário . Mulheres são relembradas mais uma vez que sua autonomia é            
85

extremamente limitada e que seus corpos não são seus para controlar. Nessa luta por poder,               

violência e resistência em prisões femininas, Phil Scraton aponta que “a remoção coercitiva de              

roupas das prisioneiras remete a um ato simbólico da retirada de direitos que acompanha o               

encarceramento... particularmente ressonante com uma destituição e negação de identidade          

de mulheres que tão frequentemente têm suas identidades e direitos retirados por assédio             

sexual fora da prisão. Sujeitas ao isolamento em “celas para pausa”, “segregação especial” ou              

“unidades de atenção especial”, as vidas cotidianas de mulheres encarceradas são diminuídas            

pelo confinamento pelo ‘confinamento dentro do confinamento’ onde a ‘última regulação do            

corpo feminino’ é dolorosamente administrada” . 
86
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A. As mulheres são enviadas para solitárias por responderem, cuspirem, brigarem entre si, e              

“serem bocudas” 

Expectativas enviesadas sobre como mulheres devem se comportar frequentemente         

cria padrões diferentes para comportamentos considerados dignos de punição ou isolamento.           

Mulheres mencionam desobedecer ordens, criar perturbações, estar em lugar errado, cuspir,           

brigar com outras prisioneiras, profanar e até tentar suicídio como alguns dos motivos pelos              

quais elas são “confinadas” . Enquanto homens podem ser confinados por comportamentos           
87

similares, eles são mais frequentemente levados para a solitária por acusação de atacarem             

guardas ou participarem em gangues . Homens estão mais propensos a atacarem outros            
88

prisioneiros ou guardas . Mulheres são mais citadas por quebrarem regras, roubarem de            
89

outras prisioneiras e abuso verbal . As prisões punem mulheres por não se conformarem às              
90

regras feitas para homens e, ao mesmo tempo, punem mulheres por não se conformarem aos               

papéis esperados para mulheres. Prisões “punem mulheres que falham em se encaixarem em             

um modelo de feminilidade que historicamente é (re)produzido discursivamente como branco,           

puro, passivo, heterossexual e centrado na maternidade. Quando mulheres operam fora desse            

modelo, ainda que levemente, elas são duramente disciplinadas por isso” . Mulheres com            
91

transtornos mentais têm mais dificuldade de se conformarem às expectativas de           

comportamento das/os funcionárias/os, pois elas/es operam fora das normas de “gênero           

neutro” da prisão, mas também falham em se conformarem às expectativas específicas em             

ternos de gênero para mulheres . 
92

 

B. Tentativas de suicídio, auto-mutilação e outras manifestações de transtornos mentais           

também podem levar à solitária 

Mulheres com transtornos mentais frequentemente têm dificuldade para se         

conformar ao controle e às regulações rígidos na prisão e elas podem ser enviadas à solitária                

por operarem fora das normas esperadas. Setenta e sete por centr das mulheres e 33% dos                

homens na solitária foram diagnosticados com transtornos mentais em um relatório sobre a             

Flórida . Ainda, mulheres são enviadas para a solitária por atividades de auto-mutilação e             
93

tentativa de suicídio, já que esses comportamentos “violam” as normas estabelecidas nas            

prisões. Em um estudo, 25% das mulheres em solitária nomearam comportamentos           

autodestrutivos tais como auto-mutilação, tentativa de suicídio ou mesmo atear fogo à própria             

87 Victoria Law, Women in New York State Prisons Face Solitary-Confinement or Shackling while 
Pregnant or Sick, Solitarywatch.org (Feb. 16, 2015), 
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NEW ENG.J. ON CRIM. &CIV.CONFINEMENT 385, 394 (sustentando que mulheres tem maior 
possibilidade do que homens de serem enviadas para a solitária por infrações menores e por aderirem a 
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roupa como motivos para serem levadas para segregação . Segregação não resolverá aquilo            
94

que causou o comportamento autodestrutivo. Mais frequentemente, confinamento solitário         

exacerba o estresse e piora o comportamento autodestrutivo. No caso de mulheres que se              

auto mutilam diariamente, se cortarem pode ser um dos mecanismos de enfrentamento ou             

até um ato de resistência “para reagir às negligências que resultam das condições             

sub-humanas” da solitária . Uma prisioneira contou que foi enviada para a segregação por             
95

comportamento perturbador, mas enquanto estava na segregação seu transtorno mental          

resultou em comportamentos que só foram acrescentando e aumentando seu tempo na            

solitária . Ela cortou seus pulsos, foi costurada e, ao voltar do hospital, seu tempo na solitária                
96

aumentou 30 dias em razão da tentativa de suicídio . 
97

Frequentemente guardas da prisão não estão preparadas/os para lidar com          

transtornos mentais graves e reagem às explosões de mulheres emocionalmente perturbadas           

de forma a agravar as situações . Com muita frequência, as prisões respondem a             
98

comportamentos que sinalizam claramente doenças mentais, tais como uma prisioneira que se            

cobriu de fezes, falando sozinha ou experimentando delírios paranoicos, com medicalização e            

punição . Medicamentos psiquiátricos são prescritos e distribuídos, mas terapia e tratamento           
99

são difíceis de encontrar. Lembrando que a grande maioria das mulheres presas traz consigo              

uma história de violência e abuso para a prisão e que a incidência de transtornos mentais é                 

maior na população carcerária, medicar uma pessoa como uma forma de mudar seu             

comportamento não resolverá suas dificuldades. 

Mulheres demonstram uma forte correlação entre transtornos mentais e         

comportamentos “perturbador” na prisão. Prisioneiras/os com transtornos mentais não         

apenas experimentam mais problemas disciplinares por causa de sua dificuldade em se            

adequar a regulamentos e ambientes controlados, mas a prisão também pode desencadear            

problemas comportamentais e até mesmo psicopatologias, especialmente entre sobreviventes         

de traumas . Na prisão, mulheres enfrentam violações regulares de seu espaço e corpos na              
100

medida que buscas em suas celas e em seus corpos se tornam parte da rotina. Mulheres que                 

tomam medicamentos psiquiátricos têm infrações disciplinares duas vezes mais que os           

homens e até mesmo que mulheres "não-desordenadas" . Historicamente, mulheres têm          
101

sido medicadas mais rapidamente e com mais liberdade no que toca sintomas do que homens               

que não são medicados . É altamente possível que mulheres perturbadoras sejam mais            
102

rapidamente apontadas como perturbadas e então colocadas sob efeitos de medicações           

psiquiátricas . Mulheres encarceradas que atualmente usam medicações psicotrópicas        
103

tiveram taxas de infração duas vezes maiores do que outras mulheres encarceradas . Na             
104
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Instalação Correcional de Bedford Hills em Nova York, 80% dos “relatórios de incidentes             

incomuns” envolveram mulheres que estavam com atendimento ativo no setor de saúde            

mental , Na Prisão Feminina de Logan em Illinois, a Associação John Howard documentou             
105

que mais de 50% das mulheres em segregação estavam recebendo tratamento de saúde             

mental . No estudo, 74% das mulheres com maior número de dias em segregação foram              
106

diagnosticada com Transtornos Mentais Severos III (SMI) . 
107

Alguns teóricos começaram a debater quando transtornos mentais causam         

inconformidade com regulamentos e infrações disciplinares e quando múltiplas infrações          

disciplinares ou comportamentos perturbadores fazem com que uma prisão rotule ou           

diagnostique um/a prisioneiro/a como mentalmente doente . Ao mesmo tempo em que o            
108

sistema prisional não pode simplesmente tolerar comportamentos perturbadores, o         

confinamento solitário não pode ser uma resposta adequada para um/a prisioneiro/a           

seriamente com sérios transtornos mentais que provavelmente ficará descompassado quando          

jogado em uma cela sem contato com outros seres humanos, sem atividade e sem ajuda. A                

discussão deve considerar mais do que o controle de rupturas; deve na verdade considerar a               

dor mental e emocional de prisioneiras/os com sérios transtornos mentais de uma maneira             

que não apenas mantenha a prisão segura, mas também forneça os cuidados de saúde que a/o                

prisioneira/o precisa. 

 

C. Estar grávida na solitária coloca tanto a mãe quanto a/o bebê em sérios riscos de dano 

A preocupação com a família, especialmente com as/os filhas/os, pode ser tanto uma             

causa quanto um impedimento para a segregação. Como telefonemas e visitas são raros ou              

mesmo impossíveis para pessoas presas em confinamento solitário, às vezes ter filhas/os dá às              

mulheres a autodisciplina para se segurarem quando gostariam de responder ou reagir a uma              

situação . Elas não querem colocar em risco o acesso. às/aos suas/seus filhas/os, mesmo que              
109

apenas por telefone. No entanto, a separação de suas/seus filhas/os e entes queridos e a               

preocupação com seu bem-estar também pode ser um grande fator de estresse na vida de               

uma mulher que, às vezes, fazendo com que por vezes ela se ajuste mal à prisão e incorra em                   

infrações disciplinares . 
110

 

D. Solitária pune as mulheres e suas famílias igualmente 

Mulheres que denunciam má conduta sexual por parte das/os funcionárias/os são           

frequentemente enviadas para segregação mesmo se pendente a investigação institucional do           
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caso . Por vezes a prisão alega que ela está na solitária para sua “proteção” ; outras vezes,                
111 112

justificam a solitária como uma medida disciplinar por causa do contato sexual ilegal. Em              

Denver, uma mulher relatou que a prisão criou uma infração disciplinar chamada “Falsa             

Denúncia a Autoridades” para desencorajar prisioneiras/os de denunciarem abuso sexual .          
113

Elas/es podem temer não serem capazes de provar uma alegação e receberem uma punição.              

EA egressa do sistema prisional Sunday Daskalea ganhou um acordo de US$ 350.000 de              

indenização em decorrência de um abuso sexual sofrido enquanto estava encarcerada. Da            

primeira vez que ela reclamou, no entanto, ela foi colocada na solitária e privada de todos os                 

seus pertences . Um tribunal considerou sua queixa verossímil. 
114

Mulheres são colocadas na solitária como punição por "mentirem sobre a agressão            

sexual" , enquanto frequentemente a/o guarda recebe uma leve infração disciplinar, ou é            
115

simplesmente transferida/o para outra prisão . No Novo México, um/a prisioneira/o passou           
116

cem dias na solitária por "mentir sobre várias agressões sexuais de funcionárias/os” . No             
117

entanto, um tribunal eventualmente considerou sua reivindicação verossímil e concedeu-lhe          

uma indenização em uma ação judicial de direitos civis . Outra mulher apresentou queixa             
118

sobre um guarda que a observou enquanto tomava um banho e foi em seguida enviada para                

solitária por registrar a queixa . Em um caso relatado em Illinois, a administração da prisão               
119

ameaçou acrescentar um ano à sentença de uma mulher quando ela tentou denunciar diversos              

assédios sexuais de funcionárias/os . Lisa Jaramillo passou 100 dias em uma solitária no Novo              
120
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México, por “mentir” sobre uma agressão sexual, que por fim foi considerada verdadeira .             
121

Finalmente, ex-funcionárias/os de uma prisão feminina em Ohio afirmaram que as/os guardas            

ameaçavam as mulheres que denunciavam abuso sexual e depois as forçavam a passar longos              

períodos na solitária, frequentemente em celas que tinham fezes e sangue nas paredes . 
122

Além disso, prisioneiras/os que se queixam das condições de seu confinamento, da            

falta de acesso aos cuidados de saúde ou mesmo em defesa de outras/os prisioneiras/os, são               

frequentemente colocadas/os na solitária como retaliação pela queixa. Um/a prisioneiro/a          

passou cinco semanas na solitária porque reclamou da falha do departamento médico em             

fornecer a ela a medicação para câncer . O envio de mulheres para solitárias por registrarem               
123

denúncias de maneira geral e especialmente por denunciarem abuso sexual é uma medida             

eficaz para reduzir o número de denúncias. Cria-se assim um forte desincentivo para falar              

sobre incidentes abusivos . 
124

 

IV. Estar em confinamento solitário pode ter um impacto profundo e prejudicial sobre as              

mulheres 

“Eu afirmo que os controles sociais são exercidos sobre as mulheres como mulheres e,              

portanto, essas mulheres experimentam a segregação como mulheres. Assim, a maneira pela            

qual as mulheres significam e dão sentido às suas próprias experiências de segregação será              

parcialmente influenciada por sua posição relativa nas definições e práticas sociais           

incorporadas. ”  
125

As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de. Presos Revisada (Regras             

de Mandela) afirmam que o confinamento solitário indefinido e prolongado “deve ser            

proibido” . Há duzentos anos, os Quakers perceberam que o isolamento prolongado causou            
126

transtornos mentais, apesar disso o confinamento solitário está vivo no sistema prisional dos             

EUA. Embora o impacto do confinamento solitário seja prejudicial tanto para as populações             

carcerárias masculinas e femininas, as mulheres sentem o impacto de maneira diferente dos             

homens. As mulheres confinadas na segregação sofrem uma deterioração de sua saúde física e              

mental, geralmente perdem contato com suas famílias e correm um risco muito maior de              

serem abusadas por guardas da prisão. 

 

A. O confinamento solitário causa doença mental e exacerba doenças mentais já existentes 

Se a doença mental de uma pessoa é preexistente ou se ela é causada pelo               

confinamento solitário nem sempre pode ser medido, mas pesquisadoras/es e prisioneiras/os           

não têm dúvidas sobre como o isolamento piora a saúde mental de qualquer pessoa. De               

acordo com a União Americana de Liberdades Civis, 75% das mulheres encarceradas têm             
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algum grau de transtorno mental . Mesmo um adulto saudável corre o risco de sofrer “grave               
127

debilidade psicológica” quando forçado a passar por privação sensorial, total falta de            

atividades e ausência de interação humana mas uma pessoa com transtornos mentais sofrerá             

deteriorações muito mais rapidamente . O confinamento solitário não só desencadeia          
128

transtornos mentais latentes, suscita ansiedade, depressão e outros transtornos mentais que           

até então estavam mantidos sob controle, mas também causa doença mental. Oitenta por             

cento das mulheres encarceradas sofreram abuso físico ou sexual em algum momento de suas              

vidas . Isso afeta suas emoções, seus mecanismos de enfrentamento, seus medos e suas             
129

reações gerais ao ambiente. Muitas vezes, a falta total de poder para tomar decisões em suas                

vidas e a vigilância constante dos guardas podem “retraumatizar sobreviventes e desencadear            

flashbacks, ansiedade e depressão” . Raiva, depressão, ansiedade, medo e paranoia - as            
130

emoções que são comuns na solitária - são muito mais fortes para as mulheres com               

transtornos mentais e sem recursos de apoio, podendo se intensificar rapidamente . 
131

A Ordem dos Advogados Americanosrecomenda que nenhum/a prisioneiro/a com um          

transtorno mental grave seja colocado/a na segregação por muito tempo. Contudo, as            

mulheres com transtornos mentais graves encontram-se muitas vezes na solitária porque são            

incapazes de se conformarem às normas da prisão . Com efeito, são severamente castigadas             
132

por comportamentos que estão além do seu controle . Não somente às vezes elas não são               
133

capazes de evitar comportamentos perturbadores, mas a ação do Estado de colocá-las na             

solitária também pode intensificar seus transtornos e causar sofrimento emocional grave . 
134

Um tribunal distrital dos EUA na Califórnia concluiu que o confinamento continuado de             

prisioneiras/os que estão com transtornos mentais ou prisioneiras/os que correm o risco de             

sofrerem de transtornos mentais graves por causa das condições na solitária constitui punição             

cruel e incomum, em violação da Oitava Emenda . Utilizando a jurisprudência estabelecida            
135

pelo caso Farmer v. Brennan, o tribunal considerou que, embora todas/os as/os prisioneiras/os             

em regime de isolamento vivam sob condições adversas, isso não necessariamente se elevava             

ao nível de punições cruéis e incomuns . No entanto, o tribunal considerou que a              
136

administração da prisão agiu com indiferença deliberada em relação a prisioneiras/os com            

transtornos mentais em solitárias, tendo conhecimento subjetivo real de que as condições            

criavam um risco substancial de danos  (itálico adicionado). 
137
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Uma prisioneira que passou anos na solitária descreveu sua experiência com o            

sofrimento de outras prisioneiras. Ela disse: “Eu vi uma mulher arrancar pedaços de suas              

bochechas e nariz e escrever na parede com seu sangue... Minha vizinha bateu com a cabeça                

no concreto até que duas/dois guardas a arrastaram para uma cela acolchoada” . Ela             
138

descreveu outras situações chamando a atenção para o fato de que uma mulher na solitária               

não apenas precisa lidar com seu próprio bem-estar emocional com relação ao isolamento,             

mas também pode sofrer traumas de segunda mão através das experiências de suas             

companheiras de prisão . 
139

Mulheres em confinamento solitário correm um risco muito maior de auto-mutilação e            

suicídio do que as mulheres da população prisional geral. Mulheres encarceradas tem maior             

probabilidade de sofrerem de transtornos mentais, têm uma alta frequência de experiências            

adversas na infância e, muitas vezes, por causa de experiências de trauma e violência, são mais                

vulneráveis ao desenvolvimento de doenças mentais sob as duras condições da solidão. A             

auto-agressão é comum entre as mulheres na solitária. Às vezes, eles usam a auto-mutilação              

como um mecanismo de enfrentamento para neutralizar a solidão e lembrar que a solitária              

não é tudo o que existe, que elas são pessoas legítimas, mesmo estando em total isolamento,                

e que elas são reais. 

Muitas mulheres liberam sua raiva e frustração com uma situação através de            

ferimentos auto-infligidos ou mesmo de tentativas de suicídio . Quase metade dos suicídios            
140

bem-sucedidos na prisão são cometidos por prisioneiras/os que passaram algum tempo na            

solitária . Embora se possa questionar se foi o confinamento solitário que provocou o suicídio              
141

ou se prisioneiras/os que são suicidas são mais propensos a acabar na solitária, a correlação               

entre os dois é inquestionável. Mulheres nas solitárias podem ser mais propensas à violência              

ou mais perigosas, mas estudos mostram que a violência é mais voltada contra elas mesmas e                

elas são mais perigosas para si mesmas . Quase metade das/os prisioneiras/os em solitárias             
142

são considerados doentes mentais e, dessa metade, quase metade tenta suicídio em algum             

momento durante o encarceramento . Como coloca Silja Talvi em Women Behind Bars,            
143

“confinar um/a prisioneiro/a suicida em sua cela 24 horas por dia só aumenta o isolamento e é                 

anti-terapêutico” . Finalmente, não apenas a solitária contribui para a dor e a angústia das/os              
144

prisioneiras/os em geral e, especialmente, das/os prisioneiras/os com transtornos mentais,          

mas o Estado pune a descompensação emocional e a auto-mutilação ao aumentar o tempo de               

uma pessoa na solitária, em vez de ajudar . 
145
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As cicatrizes emocionais do confinamento solitário, especialmente para as mulheres          

que já vivem com transtornos mentais, muitas vezes perduram muito além de seu último dia               

na solitária e às vezes até perduram permanentemente. Mulheres que passaram um tempo             

em solitárias manifestam consequências emocionais ou até físicas muito depois de saírem da             

prisão. A criminologista Joane Martel estudou esses efeitos em mulheres anteriormente           

segregadas e descobriu que muitas delas desenvolveram agorafobia, transtorno do pânico e            

“dificuldade em ficar em quartos lotados ou barulhentos” . Ela apontou que os efeitos a              
146

longo prazo, mesmo depois de saírem da solitária, incluem “estigmas invalidadores, reviver            

abusos, paranoia incontrolável ou ansiedade... [e] dificuldades com intimidades sexuais”,          

dentre outros efeitos, e que esses sentimentos parecem ter “reconstruído ou reconfigurado            

[suas] autoimagens” . Além disso, o confinamento solitário pode desencadear um ciclo de            
147

comportamentos ou dificuldades de enfrentamento que resultam em um retorno à solitária ou             

até mesmo à prisão, depois da mulher ter sido solta. Como as mulheres lutam para se adaptar                 

à população carcerária geral após terem estado na solitária e, mais ainda, à vida fora da prisão,                 

a probabilidade de seu retorno à prisão aumenta . 
148

Como explicou Joane Martel, os efeitos não são apenas extremamente prejudiciais,           

mas atingem “muito além da intenção original das políticas de segregação” . A maioria das              
149

mulheres chega ao confinamento solitário com transtornos mentais como parte de sua            

realidade, então condições de controle total e a falta de privacidade voltam a desencadear              

experiências traumáticas para muitos, e elas se quebram, incapazes de suportar as condições             

de isolamento.  

 

B. Estar em confinamento solitário reduz ainda mais as chances de obter atendimento médico              

quando uma prisioneira está doente 

Como o confinamento solitário é frequentemente separado do resto do          

estabelecimento prisional e da população carcerária, as mulheres frequentemente se queixam           

da dificuldade de lidar com condições críticas de saúde. Uma prisioneira foi mandada para a               

solitária porque reclamou de não receber a medicação prescrita para o tratamento do câncer             

. Na solitária, foi ainda mais difícil receber seus medicamentos . 
150 151

Mulheres também reclamam que, quando pedem por assistência médica e alguém           

vem falar com elas, a conversa geralmente acontece através da porta da cela, obrigando-a a               

falar em voz alta e fazer com que seus problemas de saúde se tornem um evento público.                 

Finalmente, em geral, mulheres se queixam da dificuldade de obter papel higiênico e             

absorventes quando estão menstruada . Uma prisioneira afirmou que, para receber um           
152

absorvente, precisou antes entregar o que estava sujo. 
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C. Estar grávida na solitária coloca tanto a mãe quanto a/o bebê em sérios riscos de dano 

As conseqüências negativas da solitária em mulheres grávidas e em seus fetos são             

indiscutíveis. A ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a ACLU, a Penal Reform              

International e dezenas de outras organizações internacionais documentaram os danos físicos           

e emocionais que o confinamento na solitária causa a mulheres grávidas e seus fetos. As               

Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de               

Liberdade para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok), escritas em um processo           

colaborativo com especialistas em questões de gênero e questões carcerárias, e           

representantes de pelo menos 50 nações, foram unanimemente confirmadas pela Assembléia           

Geral da ONU. As Regras de Bangkok afirmam em unanimidade que “Punição por             

confinamento íntimo ou segregação disciplinar não devem ser aplicadas a mulheres grávidas,            

mulheres com bebês e mães lactantes na prisão” . 
153

A solitária impede o acesso ao pré-natal crítico ou à assistência quando as mulheres              
154

têm complicações na sua gravidez. Mesmo exercícios básicos, movimentos físicos e uma dieta             

nutricional mais calórica são negados a mulheres grávidas na solitária . Muitas mulheres            
155

grávidas sofrem de depressão e estresse ao lidar com as mudanças hormonais e as              

consequências emocionais de saber que terão um/a bebê que será tomado/a dela. Isso se              

intensifica no isolamento . O “estresse adicional de ficar trancado em uma cela por 23 horas               
156

por dia diminui sua capacidade de combater infecções e aumenta o risco de parto prematuro,               

aborto espontâneo e bebês com baixo peso ao nascer” . Outras reclamam que a data do               
157

parto é marcada com base em um calendário e conveniência, não com base na saúde do bebê.                 

Na Califórnia, uma mulher grávida que sofria de ansiedade e transtorno bipolar permaneceu             

solitária por 2 meses, “incluindo cinco semanas depois que a equipe da prisão confirmou que               

ela estava grávida” . As Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e               
158

Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras proíbem a colocação de            

mulheres grávidas em confinamento solitário . 
159

 

D. Solitária pune as mulheres e suas famílias igualmente 

Sessenta e dois por cento das mulheres em prisões estaduais têm filhos e             
160

geralmente perdem privilégios de visita e até acesso a telefonemas quando estão na solitária             
161
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. A solitária pune crianças que muitas vezes não conseguem entender a ausência de sua               
162

mãe, e muito menos porque ela parou de ligar. Mesmo quando as visitas são permitidas, quase                

nunca envolvem contato físico . “Uma porcentagem muito maior de mulheres encarceradas           
163

estava vivendo com seus filhos antes do encarceramento do que os homens encarcerados”,             

portanto essa dinâmica de solitária atinge muito mais as mulheres . A Regra 23 das Regras de                
164

Bangkok afirmam que “sanções disciplinares para mulheres prisioneiras não incluirão a           

proibição de contato familiar, especialmente com crianças” . Mães que tentam          
165

desesperadamente manter a custódia de seus filhos são julgadas porque não tiveram contato             

com seus filhos, ao mesmo tempo, quando as crianças estão sob custódia do Estado, as mães                

muitas vezes enfrentam barreiras ao tentar enviar cartas aos seus filhos, bem como ao tentar               

conseguir notícias deles. A distância e a falta de contato minam seus melhores esforços para               

manter contato com seus filhos e as deixam com receio sobre se ela conseguirá reconstruir               
166

seu relacionamento quando sair. 

 

E. Relatos de abuso na solitária nas mãos de guardas homens se repetem em diversos estados                

ao longo de décadas 

O isolamento do confinamento solitário significa não apenas mulheres encarceradas          

são separadas da população geral e frequentemente ficam em uma cela sozinhas 24 horas por               

dia, mas elas também são isoladas do resto da prisão, criando um ambiente onde abusos               

emocionais e sexuais não são incomuns e onde não há para quem demandar intervenção. O               

Comitê de Direitos Humanos da ONU recomendou aos EUA que aprovasse leis que             

permitissem aos homens acesso aos alojamentos das mulheres apenas quando acompanhados           

por mulheres policiais . No entanto, nos EUA, apesar dos relatos generalizados de má             
167

conduta sexual por parte de guardas homens contra presas, eles continuam a ter acesso              

ilimitado ao corpo das mulheres por meio de ações legais, como batidas policiais, buscas              

corporais, assistir mulheres usando o banheiro e supervisionar os chuveiros na solitária, e por              

meio de ações ilegais, como agressão sexual. 

Unidades de confinamento solitário são intencionalmente projetadas de forma a dar a            

guardas acesso total ao mundo de um/a prisioneiro/a, o que torna as mulheres extremamente              

vulneráveis a assédio sexual e abuso . Mesmo quando o assédio sexual e abuso não ocorrem,               
168

as/os prisioneiras/os estão cientes de que isso poderia acontecer e histórias de outras             

mulheres contribuem para a sua ansiedade e medo. Mulheres em algumas instalações            

afirmam que até mesmo seus banheiros ficam à vista das janelas das portas das celas, de                

forma que guardas podem olhá-las a qualquer momento . Mulheres reclamam que os            
169
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guardas as vigiam nos chuveiros, no banheiro e quando elas tentam se vestir ou despir . Na                
170

solitária, mulheres estão sob vigilância constante e há menos supervisão de outros guardas             

que trabalham na unidade. Mulheres nas solitárias são também isoladas da família e dos              

advogados, assim como do resto da população carcerária, tornando-as mais vulneráveis a            

ataques sexuais e aumentando a chance de impunidade de guardas violadores . Em uma             
171

instalação, as mulheres afirmaram que, quando se queixam dos guardas as vigiando nos             

chuveiros; os guardas simplesmente desligam a água, negando-lhes banhos, que geralmente           

são oferecidos apenas duas ou três vezes por semana . 
172

Muitas unidades de confinamento solitário realizam revistas íntimas todas as vezes           

que ela sai de sua cela, mas mesmo onde isso não é uma política, uma busca corporal é feita                   

por qualquer guarda que esteja acompanhando a mulher. Enquanto os guardas são obrigados             

a agirem de maneira profissional para realizar a busca na mulher com eficiência sem              

embaraçá-la, mulheres prisioneiras relatam que os guardas costumam apalpá-las durante a           

busca . Mais uma vez, ela não tem autonomia em relação ao que outra pessoa pode fazer                
173

com seu corpo. Além disso, as “retiradas das celas” são geralmente executadas por guardas              

homens e são experiências difíceis. Estas também podem desencadear reações de estresse            

pós-traumático em mulheres que sofreram traumas prévios, como estupro ou violência           

doméstica . 
174

Para uma população que tem um percentual muito alto de traumas anteriores e             

experiências de violência e abuso sexual na maioria das vezes nas mãos de homens, ser               

negado o direito à privacidade e não ter poder para fazer nada sobre isso nas mãos dos                 

guardas reforça o senso de vulnerabilidade das mulheres encarceradas e pode retraumatizá-las           

. As mulheres são lembradas de que seu corpo não está sob seu controle . Muitas mulheres                
175 176

em muitos estados sofrem assédio sexual e agressão nas mãos dos guardas prisionais e, se elas                

têm a coragem de apresentar queixa, elas ou não são acreditadas ou punidas por              

envolverem-se em relações sexuais . Se elas falarem, eles se arriscam a retaliação. Se elas              
177

permanecerem em silêncio, o abuso continua. 

 

V. Confinamento solitário para mulheres: um caso de punição cruel e incomum 

Colocar mulheres em confinamento solitário cria um risco inaceitável de constituir           

uma punição cruel e incomum. Mais de 70% das mulheres encarceradas são diagnosticadas             

com transtornos mentais. Jurisprudência, organismos internacionais como as Nações Unidas e           

entidades não-governamentais como a Ordem dos Advogados Americanos oferecem diretrizes          

para o uso limitado e restrito de confinamento solitário, observando especialmente o perigo             

que as solitárias representam para as/os prisioneiras/os com transtornos mentais. Apenas           

colocar prisioneiras/os com transtornos mentais em confinamento solitário cria um risco tão            
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alto de lesões graves que o distrito norte da Califórnia considerou a administração prisional              

responsável por violar a Oitava Emenda . Mulheres encarceradas enfrentam questões          
178

específicas relacionadas à solidão por causa de suas altas taxas de transtornos mentais,             

histórias comuns de trauma e abuso, papéis como mães e cuidadoras primárias e             

vulnerabilidade à má conduta sexual de funcionárias/os. Mulheres encarceradas também          

enfrentam problemas devido às suas necessidades únicas de cuidados com a saúde            

reprodutiva, tais como gravidez, aborto, menopausa, menstruação e rastreamento de câncer,           

e a dificuldade de acesso a tratamento também é exclusiva da experiência de mulheres nas               

solitárias . Responsáveis pela administração da prisão feminina no século 21 sabem ou            
179

deveriam saber de todos esses fatores. 

A Suprema Corte dos Estados Unidos descobriu que um sistema individual ou um             

sistema prisional viola a 8ª Emenda não apenas por administrar diretamente punições cruéis e              

incomuns, mas também por demonstrar uma “indiferença deliberada” a um risco substancial            

de grave dano a um/a prisioneiro/a e ao fracasso tomar medidas para aliviar esse risco . Em                
180

2011, o tribunal considerou que a Oitava Emenda protegia prisioneiros de “um ambiente onde              

a degeneração é provável e o auto-aperfeiçoamento improvável” . Com uma porcentagem           
181

tão alta de mulheres com transtornos mentais na população encarcerada e com a ocorrência              

tão frequente de abuso sexual nas prisões femininas é impensável que as/os funcionárias/os             

das prisões desconheçam o risco substancial de sérios danos às mulheres em confinamento             

solitário. Quando uma esmagadora maioria da população carcerária feminina é vítima de            

violência e trauma em suas vidas e o confinamento solitário pode causar danos irreparáveis              

até mesmo para prisioneiras/os sem história de transtornos mentais ou trauma, o Estado age              

com indiferença deliberada, violando a proibição da Oitava Emenda. contra punição cruel e             

incomum quando impõe confinamento solitário a mulheres presas . 
182

 

Conclusão 

Talvez a maré esteja mudando. A Inglaterra evita colocar mulheres na solitária sempre             

que possível e quando a solitária é utilizada, seu uso é limitado a um tempo tão curto quanto                  
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possível . A Polônia não permite mais o confinamento solitário para mulheres, exceto em             
183

circunstâncias especiais . A Anistia Internacional observa que um número crescente de           
184

jurisdições nos EUA estão restringindo os deveres específicos que os guardas podem            

desempenhar nas prisões femininas e, embora isso tenha sido contestado, os tribunais            

norte-americanos mantiveram as restrições. Depois de acordar uma ação coletiva movida em            

nome das/os presas/os com transtornos mentais em Nova York, o estado criou unidades             

especiais de prisões que servem como uma alternativa ao confinamento solitário para pessoas             

com transtornos mentais graves . O estado então aprovou uma lei em 2008, o A Lei de                
185

Exclusão de SHU, proibindo funcionárias/os de unidades de correção de manterem pessoas            

com transtornos mentais graves em solitárias por longos períodos . A lei de Nova York tem               
186

muitas outras disposições, incluindo mais tempo fora da célula para prisioneiras/os com            

transtornos mentais graves que estão nas unidades especiais, melhor avaliação e treinamento            

adicional em saúde mental para guardas e funcionárias/os que trabalham nas Unidades            

Residenciais de Tratamento de Saúde Mental (RMHTU) . 
187

O Colorado também fez mudanças intencionais ao confinamento solitário e abordou           

especificamente mulheres e solitária. As mulheres não são mais mantidas em alojamentos            

restritivas no Colorado e limitam radicalmente o uso de solitárias para mulheres .Além disso,             
188

quando a/o presa/o envolvida/o em uma infração é diagnosticada/o com transtorno mental,            

ela/e não é colocada/o na solitária e, se a equipe de avaliação decide que uma pessoa                

envolvida em uma infração agiu em decorrência de um transtorno mental, essa pessoa não é               

colocada na solitária . Com essas mudanças, o Colorado constatou que as taxas de ataques              
189

entre prisioneiras/os e funcionárias/os são as mais baixas em dez anos, a auto-flagelação foi              

reduzida e, uma vez liberadas/os da solitária, as/os prisioneiras/os não retornam à            

solitária.186 Rick Raemisch, do Departamento de Correções do Colorado, disse: “Acreditamos           

que essas reformas levaram a instituições mais seguras e, a longo prazo, já que 97% de                

nossas/os prisioneiras/os retornam à comunidade, isso também levou a comunidades mais           

seguras” . Ele a seguiu afirmando: “Acredito que o uso excessivo do confinamento solitário             
190

nos Estados Unidos por mais de cem anos não funcionou. É hora de mudar” . 
191

Inglaterra, Polônia, Colorado e Nova York demonstram que o confinamento solitário           

pode ser tratado com atenção deliberada, atenção às mulheres e atenção às/aos            

prisioneiras/os com transtornos mentais. O resultado dessas mudanças foi uma melhoria em            

cada local. Dados estão disponíveis. A escolha de não acessar dados de pesquisas, estados e               

países é agir com indiferença deliberada a uma realidade dura. Estas iniciativas sinalizam             

esperança para uma nova consciência e oferecem diretrizes sobre como reconsiderar o            

encarceramento feminino, problemas de saúde mental e confinamento solitário,         
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especialmente para a população feminina. Devemos considerar a justiça criminal como uma            

oportunidade de mudança nas vidas individuais e na sociedade, e não como uma medida              

punitiva extremamente ineficaz. 


