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RESUMO 

O objetivo desta investigação, que surgiu no âmbito do ativismo, é apresentar uma alternativa aos 

atuais serviços prisionais, que exija transformações radicais na sociedade, ou seja, pretendese substi
tuir o espaço agora ocupado pelas prisões por novas instituições que, de algum modo, expulsem a pri
são da nossa paisagem social e psíquica. Este projeto centrase em organizações em espaços abertos 

que dão primazia ao bem estar social das detidas e suas famílias: as ecoaldeias que, para além de con
tribuírem para a movimentação do planeta em direção a uma sociedade de comunidades sustentáveis, 

promovem a reinserção social e resolvem o problema de extrema pobreza das reclusas. Nestas ecoal
deias, assentes nos princípios do ecofeminismo, que resultam da recuperação de aldeias abandonadas, 

as mulheres poderão enfrentar as condições adversas em que se encontram e criar melhores condições 

de vida para si e para as suas comunidades, ao mesmo tempo que contribuem para a construção de 

uma sociedade democrática mais justa e sustentável.  
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Introdução  

Na sociedade moderna, a prisão designada por Goffman (1988) de “instituição total”,  

configurase como o principal mecanismo de punição e cuidado do sistema de justiça penal, 

cujo tempo de privação de liberdade e de direitos carateriza o grau da pena efetiva junto aos 

“desviantes” (Cunha, 2010), em praticamente todos os países do mundo. Ou seja, é “o en
cerramento temporário de um cidadão livre em determinado espaço físico para, de futuro, 

aprender a viver a liberdade” (Lopes, 2017, p.154). Um paradoxo, portanto.  

Mesmo aqueles que se dizem antiprisões pensam apenas em reformas do sistema, 

para melhorar as condições de vida dos que se encontram presos. Para a grande maioria das 

populações é impensável abolir as prisões, que são consideradas “naturais” e as ideias dos 

abolicionistas são consideradas “na melhor das hipóteses, irrealistas e impraticáveis e, na 

pior das hipóteses, mitos e tolices” (Davis, 2003, p.10). Já Foucault (1999) evidenciava os 

grandes inconvenientes das prisões, e as considerava inúteis e até perigosas, no entanto, 

não via uma forma de substituição razoável para esta solução que considerava detestável. 

Da mesma forma pensa Angela Davis, para quem é inimaginável a vida sem as prisões, apesar 

de considerar que existe uma falta de coragem para enfrentar as vidas que acontecem dentro 

delas, ou seja, é algo que está presente e ao mesmo tempo ausente das nossas vidas. Dito 

de outra forma, a prisão é algo que se destina aos “outros”, aos que agem contra a lei e que, 

por isso, nos livra deles, ao mesmo tempo que nos liberta da responsabilidade de pensarmos 
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nos problemas reais da sociedade – aqueles que levam a que haja indivíduos a serem presos 

todos os dias.  

No entanto, e apesar disto, tem sido provado ao longo do tempo que as prisões não 

têm sido um fator de diminuição de atos antissociais, bem pelo contrário, nalguns casos fa
vorece o seu aumento. É um sistema de privação de liberdade que não reabilita os presos e 

os torna cada vez menos aptos para a vida social, ou seja, não atinge os objetivos a que se 

propõe (Kropotikin, 2012).  

Apesar disso, numa democracia ameaçada surgem os discursos populistas próprios 

dessa conjuntura política: a dramatização ao extremo da violência, a apologia de uma guerra 

cerrada contra o crime, garantindo endurecer as práticas penais e as políticas de segurança 

pública, com a criação de novas formas de punição mais fortes e intensas, desvalorizando os 

direitos humanos, que são vistos como privilégios de “bandidos”. Segundo Caldeira (2000), 

estes discursos estão associados a três estratégias centrais: a primeira nega a humanidade 

dos criminosos, apoiandose em representações estereotipadas, em termos da luta do bem 

contra o mal; a segunda consiste em associar o aumento da criminalidade aos esforços dos 

governos democráticos em impor o Estado de Direito, controlar a violência policial e reformar 

as prisões, e por último, a terceira consiste em considerar e defender que as chamadas po
líticas de humanização dos estabelecimentos prisionais nada mais seriam que formas de ga
rantir privilégios para as bandidas e bandidos.  

Para Bauman (1999), este discurso, supostamente, sobre políticas de segurança pública 

mais eficazes, com promessas de uma nova legislação que multiplique e amplifique as penas 

aumenta a popularidade dos candidatos e governos, porque transmite a imagem de auste
ridade, severidade, capacidade e, acima de tudo, de que se encontram comprometidos com 

o bem estar dos cidadãos e com a prosperidade económica do país e são, por isso, extrema
mente perigosos no contexto da realidade pósmoderna que já deveria estar a discutir pos
sibilidades para colocar um fim à criminalidade e a dar os actuais estabelecimentos prisionais 

como obsoletos.     

 

 

As Prisões em Portugal  

Em Portugal, segundo a World Prison Brief, existem quarenta e nove prisões de diferen
tes tipos: dezassete denominadas “centrais”, que normalmente são grandes e destinamse 

a reclusos condenados a mais de seis meses; vinte e sete “prisões regionais” para presos 

condenados a menos de seis meses; quatro prisões “especiais” para os presos que precisam 

de atenção especial, como mulheres, jovens, polícias e doentes e uma “cadeia de apoio”. Em 

junho de 2020 encontravamse detidas onze mil e cinquenta e três pessoas, das quais sete
centas e sessenta e uma são mulheres, ou seja 7.0% da população prisional total e 7.4% por 

100 000 habitantes (WPB, 2020).  

O sistema prisional português é um sistema fragilizado, que ao longo dos anos tem sido 

remetido ao esquecimento e “deixado à própria sorte” pela classe política, o que faz com 

que cada estabelecimento possua as suas próprias regras, sem que haja uma tentativa de 

padronização administrativa ou legislativa regulada e/ou assegurada por entidades como os 

tribunais ou forças policiais. Estes problemas conduzem à estigmatização dos presos e de 

todos os que trabalham nas prisões. Muito embora os estatutos estabeleçam todos os re
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quisitos mínimos para que todos os padrões básicos da dignidade humana sejam cumpridos, 

na realidade, o relatório do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tra
tamentos Desumanos ou Degradantes, resultante da visita que realizou a Portugal de 27 de 

setembro a 7 de outubro de 2016,  revelou que as prisões oferecem péssimas condições de 

segurança, higiene e saúde, para além de se encontrarem superlotadas, até porque Portugal 

possui a média de tempo de prisão mais alta da Europa. As instalações encontramse degra
dadas e pouco cuidadas e os detidos muitas vezes têm que higienizar as suas celas com os 

seus próprios produtos de limpeza, quando os podem adquirir (COE, 2018).    

As mulheres presas são alojadas em instituições ou unidades separadas dos presos do 

sexo masculino, especificamente criadas para atender às suas necessidades. Relativamente 

à alimentação, os estatutos estipulam que sejam fornecidas três refeições por dia e um su
plemento, mas verificase que a quantidade de comida é inadequada e a qualidade muito 

fraca, até porque os contratos com as empresas que prestam serviços de alimentação esta
belecem uma média de 4 euros por detido e as refeições são deixadas sem qualquer tipo de 

controle/fiscalização de qualidade. As refeições chegam à cela, muitas vezes frias.   

No que diz respeito à comunicação com o exterior, o regulamento refere que todos os 

presos têm direito a chamadas telefónicas de cinco minutos por dia, exceptuando situações 

que terão que ser autorizadas pelo diretor. Mas há presos que têm sempre cartões telefónicos 

e outros que não podem comprálos. Como é evidente, nos dias de hoje, já existem inúmeros 

telemóveis comprados no mercado negro das próprias prisões, mais uma vez, apenas para 

os privilegiados. Os presos também têm direito a visitas de uma hora, duas vezes por semana. 

Na prática, devido aos procedimentos de segurança na entrada, esta hora pode ficar reduzida 

a quinze minutos. Podem entrar entre três ou quatro adultos e as visitas têm pouca privaci
dade, uma vez que os guardas podem ouvir todas as conversas. Em casos excecionais pode
rão ser concedidas visitas conjugais, que são usadas como “prémios” de bom 

comportamento, como símbolo de poder dos que permitem essas visitas, ou seja, os/as guar
das prisionais. Para sair da instituição sob escolta é necessária uma autorização especial dos 

diretores que, praticamente, só a concedem para que os detidos possam assistir a funerais 

de familiares diretos. Este poder também é utilizado para punir os presos que podem ficar 

impedidos de assistir aos funerais devido ao seu mau comportamento. Quando as relações 

legais e afetivas não coincidem, por exemplo no caso da morte de um companheiro com 

quem não se está casado, é um problema, porque estas situações não estão contempladas 

na lei (Dores, Pontes & Loureiro, 2013).      

Apesar da legislação prever programas de empregos para ocupar os presos em áreas 

do seu interesse, a realidade é que a maior parte do trabalho disponível é de limpeza insti
tucional, ou seja, as oportunidades de emprego são insuficientes, o que faz com que, por 

um lado,  os presos passem os dias desocupados, e por outro, que não adquiram competên
cias para uma futura inserção laboral (Dores et al, 2013). A lei prevê que ainda na prisão seja 

efetuado um Plano Individual de Readaptação (PIR), cujo objetivo é a “aquisição de compe
tências que lhe permitam [ao recluso] optar por um modo de vida socialmente responsável, 

sem cometer crimes, e prover às suas necessidades após a libertação” (Lei 115/2009), que 

na prática é apenas uma formalidade que depois, na maioria das vezes, não é cumprido.  
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As Mulheres nas Prisões 

A punição tem as suas diferenças, conforme o género, desde sempre, apesar de, até ao 

início do século XX, em Portugal e no resto da Europa, as mulheres tivessem partilhado os 

mesmos espaços com os homens, em prisões coletivas e mistas, sujeitandose, por isso, a 

um elevado número de violências (Henriques, 2017). Antes disso, como bem refere Angela 

Davis (2003), as mulheres eram punidas, habitualmente, em privado, nos espaços domésticos 

pelos familiares como os maridos, pais e até irmãos, que as poderiam manter presas em suas 

casas ou aplicarlhes castigos mais severos, como punições corporais. Como as mulheres não 

tinham direitos nem qualquer posição pública perante a lei, não poderiam ser punidas com 

a privação de direitos que não possuíam, através da prisão. Portanto, as mulheres eram pu
nidas pelas suas falhas contra os deveres domésticos cometidos em privado, nas suas casas 

e nunca por infringir as leis públicas, uma vez que não possuíam uma vida pública com res
ponsabilidades. Por isso, os castigos corporais domésticos sobreviveram no tempo, mesmo 

depois desses modos de punição se terem tornado obsoletos para os homens. É por isso que 

ainda hoje se fala em “cultura” quando se fala em violência doméstica.         

Ainda segundo Angela Davis (2003), as mulheres foram detidas em instituições psiquiá
tricas em proporções muito maiores do que nos estabelecimentos prisionais. Quer isto dizer 

que as instituições dominantes para o controle das mulheres têm sido as instituições mentais 

e enquanto os “homens desviantes foram construídos como criminosos; as mulheres des
viantes foram construídas como loucas” (Davis 2003, p. 66).    Este facto encontrase também 

relacionado com a pouca presença das mulheres no espaço público. Quando as mulheres 

ampliaram a sua participação no espaço social, começou a falarse em aumento da crimina
lidade feminina, porque estas passaram a ter mais oportunidades (também) para praticar 

crimes e começaram a surgir, então, instalações próprias para as criminosas.   

Nas prisões femininas, pelo mundo todo, o abuso sexual é uma forma constante, em
bora não reconhecida, de punição a que as mulheres estão sujeitas. Este é um aspecto da 

vida prisional que “as mulheres podem esperar encontrar, direta ou indiretamente, indepen
dentemente dos regulamentos da instituição” (Davis, 2003, p.80). O abuso sexual é inviabi
lizado e é muitas vezes perpetrado em práticas habituais como a inspeção íntima, ou seja, o 

Estado encontrase diretamente envolvido nas rotinas de abuso sexual levadas a cabo por 

guardas e outros funcionários das prisões, incluindo nos seus regulamentos procedimentos 

que conduzem aos mesmos, como o exame íntimo e a pesquisa de cavidade corporal.  

É este mesmo Estado que estabelece, pelo menos em Portugal, que deverão ser consi
deradas as necessidades particulares das mulheres e existem, por isso, nas prisões femininas, 

condições para que crianças até 3 anos de idade (que pode ir até 5 anos, com autorização 

especial), possam viver com as mães (Lei 115/2009). Não se sabe quantas crianças se en
contram nestas condições, mas existem, em algumas prisões, áreas especialmente equipadas 

para crianças, assim como pessoal especializado para ficar com elas. Legalmente, os pais 

também podem ter os seus filhos com eles, mas na prática isso não acontece (Dores et al, 

2013).  A realidade é que, apesar de todos os esforços, os serviços prisionais nunca oferecem 

as condições adequadas para que as mulheres mantenham estreitas relações com os filhos 

e a família, de um modo geral, assim como também não levam em conta a necessidade de 

outras condições especiais que dizem respeito ao género, como a atenção especial à saúde, 

por exemplo, ou o acesso a produtos específicos como pensos higiénicos e tampões. Segundo 
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a lei, todos os serviços e produtos devem ser fornecidos, mas, na prática, nem sempre che
gam quando são necessários.  

 

 

Alternativa às Prisões Femininas: Princípios do Ecofeminismo  

O ideal seria (re)construir uma sociedade que não precisasse de prisões. No entanto, 

parecenos que estamos ainda longe disso, como tal, concordamos com Angela Davis (2003) 

quando esta defende que se deve deixar de lado a ambição de descobrir um único sistema 

alternativo aos serviços prisionais, mas considerar uma série de alternativas que exijam trans
formações radicais na sociedade. E, como ela, reivindicamos ocupar o espaço agora ocupado 

pelas prisões por novas instituições que, de algum modo, expulsem a prisão da nossa paisa
gem social e psíquica. Neste caso, considerase ainda importante referir que esta é uma al
ternativa reparadora, isto é, a lei aqui deixa de ser criminal e passa a ser reparadora, a mulher 

transgressora não é uma “criminosa má”, mas uma devedora  uma pessoa responsável pelos 

seus actos que assume o dever de reparação para com a sociedade. Por isso, se optou aqui, 

pela inclusão dos princípios do ecofeminismo, que tem como pretensão a coexistência sem 

dominantes e dominados, a complementação e nunca a exploração. Desta forma, darseia 

início ao cultivo das relações de colaboração entre si, sem vincular relações hierárquicas e 

de poder, direcionando, deste modo, os pensamentos para a igualdade política, económica 

e social.       

Entendese o ecofeminismo aqui, como um movimento que reivindica a igualdade e a 

autonomia das mulheres, implementando políticas feministas, ao mesmo tempo, que con
serva um forte sentido ecológico, mas, não no sentido essencialista que defende que as mu
lheres se encontram mais próximas da natureza pelas suas caraterísticas biológicas, bem pelo 

contrário, a fundamentação que vem de Puleo (2011) é construtivista, no sentido que de
fende que é necessária a participação de todos os seres humanos para enfrentar a crise am
biental que enfrentamos e que a igualdade de género ligada a uma consciência ecologista é 

fundamental nos cuidados a ter com os outros seres humanos, atividades que também terão 

que ser assumidas pelos homens. Esta concepção ecofeminista pretende apenas alternativas 

perante um mundo alienado e consumista que levou à destruição da natureza, à degradação 

do meio ambiente e sobretudo ao sofrimento dos seres humanos afetados pelas alterações 

climáticas, o uso indiscriminado de produtos químicos, a escassez de água potável e a im
possibilidade de aceder a produtos biológicos.  

As mulheres detidas, para além de serem vítimas de tudo isto, são ainda vítimas de um 

sistema que valoriza o encarceramento como solução para a criminalidade e, poderão aqui 

agarrar o papel de sujeitos ativos na preservação da natureza, do meio ambiente e na abo
lição de um sistema penal que não tem obtido resultados. Para além disso, no que diz res
peito às mulheres que já estiveram presas, há que afirmar que o estigma de serem exreclusas 

associado ao machismo, ao sexismo e aos estereótipos, contribui para que o poder prevaleça 

no masculino e se acentuem os sentimentos de inferioridade e submissão femininas.  

Há ainda a considerar que tal como Martins (2008), acreditamos que o capitalismo é 

um dos principais responsáveis pela pobreza extrema, pela privação e pela marginalização 

social de uma grande parte da população, porque a exclui tanto do mercado de trabalho de
masiado competitivo como do usufruto da produção. Isto cria uma classe marginalizada que, 
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ao procurar estratégias de sobrevivência entra em colisão com a ordem social estabelecida 

e transgride a lei. Segundo Martins 

 
(...) os pobres teimam em fazer parte daquilo que não os quer, senão como vítimas e bene
ficiários residuais de suas possibilidades. Nessas estratégias nem sempre compatíveis com 

o bem comum, no recurso ao ilegal e ao antisocial por parte das vítimas, a sociedade inteira 

é alcançada e comprometida nas compreensíveis ações de sobrevivência daqueles aos quais 

ela não oferece a apropriada alternativa de vida. Porque, não nos iludamos, o capitalismo 

que se expande à custa da redução sem limites dos custos do trabalho, debitando na conta 

do trabalhador e dos pobres o preço do progresso sem ética nem princípios, privatiza ganhos 

nesse caso injustos e socializa perdas, crises e problemas sociais. Por diferentes caminhos, 

essas deformações se disseminam, penalizando a todos e não só a alguns, até mesmo aos 

principais beneficiários desse modo de produzir e acumular riquezas (2008, pp.1011).  

 

Na verdade, a grande maioria das trabalhadoras, em situação de pobreza extrema e de 

discriminação sujeitamse a trabalhos precários, em condições precárias, com salários que 

não cobrem as suas necessidades básicas. Para tentar fugir a essas situações entram no 

mundo da criminalidade que as leva às prisões. Aliás, é isto mesmo que conclui Henriques 

(2017): que as mulheres reclusas possuem poucas condições económicas e poucas habilita
ções escolares e na sua grande maioria, encontramse presas por crimes relacionados com 

o tráfico de drogas.    

O objetivo, por isso, é que as mulheres procurem “com inteligência, o seu caminho de 

prazer, igualdade e autonomia” (Puleo, 2011, p. 23). Os movimentos de indígenas e campo
nesas pobres da América Latina que procuram a sustentabilidade dãonos uma grande lição 

e é necessário aprender com elas. A ideia é um ecofeminismo crítico que reivindique os ideais 

de autonomia, igualdade e liberdade.   

 

 

Prisões sem Policiamento já São Realidade 

No Brasil, já se encontra implementado, desde 1972, um modelo que, de alguma forma, 

responsabiliza os detidos pelos seus atos e pelo dever de reparação para com a sociedade. 

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é  

 
uma entidade jurídica sem fins lucrativos, com o objetivo de auxiliar a Justiça na execução 

da pena, recuperando o preso, protegendo a sociedade socorrendo as vítimas e promovendo 

a Justiça restaurativa (FBAC, 2016).  

 

Tem como principal filosofia “matar o criminoso e salvar o homem”, utilizando o método 

de doze elementos: 1. A participação da Comunidade; 2. O recuperando ajudando o recupe
rando; 3. O trabalho; 4. Assistência Jurídica; 5. Espiritualidade; 6. Assistência à saúde; 7. Va
lorização Humana; 8. A família; 9. O voluntário e o curso para sua formação; 10. Centro de 

Reintegração Social – CRS; 11. Mérito e 12. Jornada de Libertação com Cristo.    

A primeira APAC nasceu em São José dos Campos (São Paulo) em 1972 com um grupo 

de voluntários cristãos liderados pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni, e a sigla signifi
cava “Amando o próximo, amarás a cristo”, porque, na verdade, tem em Deus a fonte de 
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tudo.  Só em 1974 é que foi criada a APAC  Associação de Proteção e Assistência aos Con
denados, como entidade jurídica, porque era necessário para dar resposta a todas as difi
culdades e vicissitudes que se enfrentam nos serviços prisionais. Os objectivos principais das 

APAC são humanizar as prisões, evitar a reincidência no crime e proporcionar condições aos 

detidos, para que estes recuperem e consigam a reintegração social.  

Existem cerca de cem unidades de APACs em todo o Brasil e no exterior: Alemanha, Ar
gentina, Bolívia, Bulgária, Chile, Singapura, Costa Rica, El Salvador, Equador, Peru, Colômbia, 

Eslováquia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Hungria, Coreia do Sul, México, Moldávia, 

Uruguai, Nova Zelândia, Noruega, Holanda e Itália. O modelo das APAcs foi reconhecido pelo 

Prison Fellowship International (PFI), como inovador e uma excelente alternativa para hu
manizar os serviços prisionais, uma vez que todos os detidos são vistos como recuperáveis 

e considerados confiáveis, responsabilizandoos até pelas chaves das instalações onde se en
contram  e pelo cumprir das regras sem a presença da polícia. Este sistema tem inúmeras 

vantagens: aplica um tratamento digno e humanizado aos detidos, possui instalações ade
quadas para o número de ocupantes, conduz a uma diminuição dos custos com os serviços 

prisionais e a um decréscimo da taxa de reincidência dos detidos, orienta para criar laços 

nas relações familiares e encaminha para a reinserção no meio laboral e social. Mas, também 

possui alguns problemas: impõe a espiritualidade como requisito para entrar no sistema, 

considera este sistema um privilégio e usa o regime comum como ameaça, sempre que os 

detidos se insurgem, tem como objetivo explícito a “conversão” religiosa, remunera muito 

mal o trabalho dos detidos, entre outros (Grossi, 2018).  

Os detidos que aqui se denominam recuperandos têm muita responsabilidade na gestão 

das instalações, que possuem nas suas entradas um placard com o slogan escrito  “Aqui entra 

o homem, o crime fica de fora”, sinal de humanização e, principalmente, de luta pela dife
rença e mudança do sistema obsoleto das prisões que possuímos.  

 

 

A Utopia É Feminista: Mulheres como Sujeitos de Acção 

Bem longe do modelo das APACs, na escolha da alternativa proposta neste projeto, en
contramse presentes os princípios e pressupostos da nossa visão do mundo e o que quere
mos transformar ou alcançar. Essa visão determina as capacidades que terão que ser 

desenvolvidas e as práticas que terão que ser levadas a termo. O mais importante nesta al
ternativa é o elemento de partida que é a ideia de que as mulheres são os sujeitos de ação, 

de transformação da sua própria realidade de presas/oprimidas e de que esta é marcada 

pela libertação da situação pontual de detenção, por um lado, e por outro, e talvez mais im
portante, da possibilidade de autonomia e sustentabilidade num meio patriarcal capitalista 

que sempre as conduziu à situação de subalternas. Pretendese fomentar um sentido crítico 

que questione as relações de poder estabelecidas e valorize as experiências, perceções e co
nhecimentos de cada uma das mulheres detidas para que elas possam transformar a sua 

realidade e dar resposta às suas necessidades quotidianas. Partese do princípio de que a 

constituição das mulheres como sujeitos políticos é o fator determinante para alterar as re
lações de exclusão e discriminação e que isso se dá a partir da emancipação, que se consegue 

através da aliança feminismo/ecologia que conduz a projectos sustentáveis e de colabora
ção/inclusão.   
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Implementar um projecto novo nunca é fácil. Implementar um projecto desta enverga
dura é algo extremamente difícil e complicado. Há que ganhar consciência disto. O primeiro 

passo é admitir que se querem substituir as prisões não apenas porque este modelo não 

funciona, mas sim porque se quer uma nova sociedade. O segundo passo é reconhecer as 

mulheres reclusas como beneficiárias diretas desta política pública.  

De seguida, há que colocar algumas práticas em funcionamento e desenvolver as capa
cidades necessárias. Sugeremse as seguintes: 1) Levantamento de aldeias abandonadas e 

selecção das mesmas em função da localização, espaço, condições; 2) Recuperação das al
deias, deixandoas com as estruturas básicas e necessárias para albergar famílias; 3) Lançar 

o programa de voluntariado dentro e fora das prisões, com acções de informação / sensibi
lização para futura ocupação destas aldeias; 4) Seleção das mulheres voluntárias, dando prio
ridade (inicialmente) a mulheres pertencentes a famílias monoparentais com filhos/as 

pequenos/as, para evitar que cresçam nas prisões ou longe das mães e a detidas num ciclo 

contínuo de pobreza e crimes menores, cometidos por arrasto ou necessidade. Sugerese 

começar com 20 famílias por aldeia; 5) Levantamento de experiências e conhecimentos das 

participantes voluntárias: o que já fizeram, o que sabem e o que serão capazes de fazer.  Este 

ponto é de extrema importância, porque é a partir daqui que se poderão estabelecer os pa
péis que cada uma cumpre dentro da ecoaldeia; 6) Formação nas áreas da agricultura bioló
gica, sustentabilidade, permacultura, energias renováveis, tratamento de águas residuais e 

construção sustentável; 7) Apoiar e estimular os processos de autoorganização das mulhe
res; 8) Estimular e apoiar a definição de tarefas/papéis: líder, gestora, agricultora, comer
ciante, educadora, cozinheira, artesã, etc...; 9) Apoio com alimentação e despesas básicas 

durante três a cinco anos  tempo necessário para que as mulheres se organizem. Apoio este 

que será adaptado e reajustado, conforme as necessidades, até que se tornem independen
tes e sustentáveis; 10) Apoiar e estimular o ingresso de famílias cujos elementos não se en
contraram detidos nas ecoaldeias; 11) Reconhecimento e favorecimento do protagonismo 

das mulheres na produção, gestão e comercialização dos produtos;  12) Promoção de  inter
câmbios de experiências; 13) Promoção de debates sobre autonomia e sustentabilidade; 14) 

Trabalhar com os consumidores no sentido de os tentar aproximar destas novas produtoras. 

 

   

As Ecoaldeias 

As primeiras ecoaldeias surgiram na década de setenta e foram consideradas 

 

um microcosmos dentro do macrocosmos, pois representam uma área muito pequena  ti
picamente com 50 a 400 pessoas – com todos os elementos e problemas da sociedade pre
sentes, que geram soluções visíveis para esses problemas, vivendo de forma sustentável, 

resolvendo conflitos pacificamente, criando empregos, criando filhos, fornecendo educação 

relevante ou simplesmente desfrutando e celebrando a vida (Jackson, 2004, p. 2).  

 

A ecoaldeia ideal e a funcionar em pleno ainda não existe, porque presentemente ainda 

se está num trabalho em progresso onde há muito por aprender. Existem algumas experiências 

espalhadas pelo mundo, em culturas, sociedades e condições climatéricas completamente 
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distintas baseadas na mesma premissa de desafiar o paradigma do mundo ocidental que não 

está a funcionar e há alguns estudos efectuados sobre estas experiências (Algarvio, 2010).    

As ecoaldeias são os contextos sociais mais favoráveis para colocar em prática os prin
cípios ecológicos do movimento ecofeminista, no qual se inserem relações de igualdade res
peitando as diferenças, contrárias à dominação de género, assim como os princípios de 

sustentabilidade ambiental. Nestes espaços pretendese: descentralizar o poder e fundar 

um sistema não hierarquizado e democrático; apoiar uma economia ecológica e solidária e 

o comércio justo; dar preferência a uma tecnologia de baixo impacto e não agressiva para o 

meio ambiente; dar primazia a produtos e produtores locais; e manter relações equitativas 

e equilibradas entre géneros, classes, “raças” e meio ambiente (Flores & Trevisan, 2015). 

Sendo assim, teriam que se seguir as regras, que deverão ser sempre ajustadas com o passar 

do tempo, registando, desde já, as que se seguem: 1) A ecoaldeia é um sistema democrático 

e as decisões tomamse por consenso de todas; 2) Cada família vive num espaço privado  a 

sua casa  e partilha os espaços comunitários; 3) Todos os elementos são obrigados a cola
borar a exercer funções nas atividades que lhe foram destinadas; 4) As hortas (terrenos agrí
colas) são comunitárias, satisfazem as necessidades das famílias da ecoaldeia e os excedentes 

comercializamse nos mercados convencionais ou trocamse com outras ecoaldeias; 5) Os 

produtos comercializados são os produtos produzidos ou criados na comunidade; 6) Existem 

os espaços comunitários necessários á sobrevivência da ecoaldeia: escola, padaria, oficinas, 

posto de socorro, etc.; 7) A educação das crianças é assumida pela ecoaldeia baseada no Sis
tema Nacional de Educação; 8) O acesso ao  serviços de saúde é garantido pela ecoaldeia;  

9) A partilha e ajuda mútua é obrigatória.    

 

 

Em Jeito de Conclusão 

Esta é uma alternativa que não pretende ser uma resposta definitiva, é apenas uma 

forma que procura substituir a prisão que se encontra obsoleta e ao mesmo tempo, construir 

uma sociedade mais justa e sustentável, principalmente para as mulheres, que, ao longo do 

tempo, foram o principal alvo do patriarcado e por sua vez, do capitalismo. 

Apontamse alguns fatores que podem favorecer a melhoria da situação das mulheres 

participantes, bem como da sociedade em geral: 1) Consolidação das relações familiares, 

porque haverá espaço e tempo para educar as crianças e manter o resto da família unida, se 

assim o desejarem, que era algo que deixava de acontecer logo que uma mulher era detida 

nas prisões convencionais; 2) Mudança radical das participantes no relacionamento com as 

outras pessoas e com a natureza, tendo sempre em conta o respeito e a ética nos cuidados 

a ter com o meio ambiente e com os outros seres humanos. Esta postura coloca em causa 

as relações autoritárias e hierárquicas; 3) Valorização das atividades desenvolvidas pelas mu
lheres (hortas, pomares, criação de animais, transformação caseira de produtos, artesanato) 

que controlam o processo produtivo com autonomia, que antes era monopolizado pelos ho
mens, implicandoas, deste modo, diretamente nos processos de igualdade de género; 4) 

Ocupação do espaço público pelas mulheres subordinadas e detidas, ou seja, em grande si
tuação de vulnerabilidade, que lhes dá visibilidade para poderem debater com entidades ex
ternas (Estado, Ongs, sociedade de um modo geral) a resolução dos seus dilemas, bem como 

as motivações que levaram à sua detenção, ou seja, darlhes voz; 5) Possibilidade de aquisição 
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de novos conhecimentos, habilidades e saberfazer que proporciona o reconhecimento da 

sociedade relativamente ao trabalho que realizam, aumentandolhes a autoestima; 6) Am
pliação das perspectivas das mulheres participantes, aumentando, deste modo, o seu sentido 

crítico e o grau de exigência relativamente a elas próprias, levandoas a procurar novos sa
beres, através de cursos e seminários; 7) O facto das mulheres obterem, por si mesmas, re
munerações permanentes, fruto direto do seu trabalho conduz à sua independência e 

autonomia, que é o mesmo que dizer que estas possuem capacidade para se sustentar a si 

próprias e às pessoas que dependem delas; 8) Preservação do património natural e cultural 

(aldeias abandonadas) e repovoamento das aldeias portuguesas.  

Como é evidente encontramonos aqui no mundo das ideias e para que tudo isto se 

transforme em algo real, em algo concreto, vai um grande passo, mas talvez o mais impor
tante seja a vontade de reconhecer que para que haja uma reintegração das reclusas e dos 

reclusos na sociedade é necessário corrigir as condições de exclusão social, caso contrário 

estes reincidem e regressam à prisão (Henriques, 2018), que é o mesmo que dizer que é ne
cessário dar condições de sobrevivência às reclusas e, também, aos reclusos. Para além disso, 

acreditase que quando as mulheres entenderem que é importante que se organizem cole
tivamente para lutar pelos seus direitos e desafiar as estruturas hierárquicas que as oprimem, 

estas criarão novas possibilidades para toda uma sociedade.    

Claro que muitas questões e problemas podem ser levantadas a esta medida, sendo 

talvez a mais evidente a criação de guetos. Ressalvase que isso só acontece se as ecoaldeias 

forem compostas apenas pelas reclusas e as suas famílias. Se de alguma forma se abrirem à 

comunidade em geral, sempre através do voluntariado, como se propôs desde o início, po
derá salvaguardarse esta questão.  

Quase a terminar, não poderemos deixar de ouvir na nossa mente o argumento de que 

este projecto é uma utopia. Sim, é verdade, é uma utopia concreta, com as funções que Bloch 

lhe atribuiu: 1. Faz uma critica á realidade actual das prisões; 2. Apresenta um novo caminho, 

uma alternativa ao modelo ultrapassado e obsoleto das prisões existentes que não apresen
tam resultados, numa sociedade que se diz e quer evoluída, e 3. Analisa a possibilidade desta 

alternativa (utopia) poder funcionar e é isto que gera o conteúdo da função utópica: a espe
rança num mundo melhor.   
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