
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL 

CONSTITUCIONAL 

 

CINARA CECÍLIA MENDONÇA LOPES 

 

 

 

 

 

 

AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO E O DIREITO À CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR SOB A ÓTICA DA QUESTÃO DE GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA - CEARÁ 

2015 



 
 

CINARA CECÍLIA MENDONÇA LOPES 

 

 

 

 

 

 

AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO E O DIREITO À CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR SOB A ÓTICA DA QUESTÃO DE GÊNERO 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Especialização em Direito 

Constitucional e Direito Processual 

Constitucional do Centro de Estudos Sociais 

Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, 

como requisito parcial para a obtenção da 

certificação de especialista em Direito 

Constitucional e Direito Processual 

Constitucional. 

 

Orientador(a): Profª Drª. Maria Helena de 

Paula Frota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CEARÁ 

2015 



 
 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
 

                       Universidade Estadual do Ceará 
 

                         Sistema de Bibliotecas 
 

 
            Lopes, Cínara Cecícia Mendonça. 

             As mulheres em situação de prisão e o direito à convivência 

             familiar sob a ótica da questão de gênero[recurso eletrônico] /   

             Cínara Cecília Mendonça Lopes. 2015. 

           1 CD-ROM: 4 ï¿½ pol. 
 

           CD-ROM contendo o arquivo no formato PDF 

          do trabalho acadêmico com 52 folhas, acondicionado em 

          caixa de DVD Slim (19 x 14 cm x 7 mm). 
 

 Monografia (especialização) Universidade Estadual do Ceará¡, 

         Centro de Estudos Sociais Aplicados, Especialização em  

         Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional,  

          Fortaleza, 2015. 

             Orientação: Profª. Drª Maria Helena de Paula Frota. 
1. Mulher. 2. Prisão. 3. Abandono familiar 4.Discriminação 
de gênero 5.Direitos fundamentais I. Título. 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aplicar penas criminais em sociedades 

desiguais não significa quantificar punições, 

mas resolver dilemas ideológicos e conflitos 

emocionais próprios, conforme parâmetros 

autoritários ou democráticos de controle 

social.” 

 

Juarez Cirino dos Santos 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

A Deus, pelas inúmeras bênçãos e pelo seu imenso amor; 

A meus pais, pelas maiores lições e ensinamentos de honestidade e perseverança, 

A minhas irmãs, pela tolerância e paciência. 

A meus avós, pelo apoio, cuidado e zelo. 

A meus amigos, pela cumplicidade e alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RESUMO 

O tema refere-se à atual condição da mulher em situação de prisão, com ênfase no direito 

fundamental à convivência familiar, observadas as diferenças de gênero. A questão aponta a 

dificuldade encontrada pelas mulheres infratoras que são estigmatizadas pelo crime e pelo 

gênero. O ser feminino sempre esteve relacionado à delicadeza, sutileza, maternidade e 

família, uma vez que a mulher, historicamente, somente deveria ocupar espaços privados, seja 

como filha obediente, como dona de casa exemplar, esposa e mãe presente. Com a entrada da 

mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, a ocupação dos espaços públicos por 

ela, a criminalidade feminina cresceu, superlotando os conventos, aos quais era conferida a 

missão de purificar a mulher transgressora, transformando-os em presídios femininos. Assim 

a mulher passa a ser vista mais frequentemente ocupando espaços pensados e projetados 

exclusivamente para os homens. Desse modo, entender que a mulher está apta a prática de 

crimes, desfazendo qualquer discriminação de gênero, é essencial para a adequada execução 

da pena e ressocialização do ser feminino, dada as suas peculiaridades biológicas, físicas, 

psicológicas, sociais e culturais. Dentre os inúmeros direitos fundamentais da mulher presa, 

destaca-se, nesse estudo, o direito à convivência familiar, observados os dados do último 

Censo Penitenciário realizado no Estado do Ceará, comprovando que a mulher, em sua 

maioria, sofre com o abandono familiar quando é presa, o que não se verifica no ambiente 

carcerário masculino. É nesse aspecto que se analisa a discriminação de gênero no ambiente 

prisional, tornando a mulher criminosa mais vulnerável em relação ao homem, pois sua 

conduta é duplamente reprovável, dada a incompatibilidade entre o gênero feminino e a 

prática de crimes, culturalmente forjada. 

Palavras – chave: Mulher .Prisão .Abandono familiar.Discriminação de gênero. Direitos 

fundamentais. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The theme refers to the current status of women in prison situation, emphasizing the 

fundamental right to family life, observed gender differences. The question points to the 

difficulty encountered by women offenders who are stigmatized by crime and gender. Being 

female has always been related to the delicacy, subtlety, maternity and family, since women 

historically, should only occupy private spaces, whether as a dutiful daughter, the owner of 

exemplary home, wife and mother present. With the entrance of women into the labor market 

and hence the use of public spaces for her, female crime has grown, overcrowding convents, 

which was given the task of purifying the transgressive woman, turning them into women's 

prisons. So the woman is seen most often thought occupying spaces and designed exclusively 

for men. Thus, to understand that the woman is able to commit crimes, undoing any gender 

discrimination, it is essential for the proper execution of the sentence and re-socialization of 

being female, given their biological, physical, psychological, social and cultural peculiarities. 

Among the numerous fundamental rights of the arrested woman, stands out in this study, the 

right to family life, subject to the data from the last Census conducted Penitentiary in the state 

of Ceará, proving that women, mostly suffers from the family abandonment when is attached, 

which is not the case in the male prison environment. It is in this aspect that examines gender 

discrimination in the prison environment, making it more vulnerable criminal woman in 

relation to man, because his conduct is doubly reprehensible, given the incompatibility 

between the female and the commission of crimes, culturally forged. 

 

Key  words: Woman .Prison .Family abandonment. Discrimination. Fundamental rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A mulher, desde a antiguidade, sofreu discriminação e violação de direitos em 

virtude do gênero, uma vez que a ela foi imposta uma posição de submissão e obediência 

absoluta ao gênero masculino. Desse modo, a discussão acerca da questão de gênero se 

mostra relevante para a sociedade, na medida em que se verifica suas implicações nos mais 

diversos contextos sociais, históricos e culturais. Especificamente, o cárcere é um ambiente 

onde se verifica uma maior vulnerabilidade das mulheres presas, recaindo sobre elas o 

estigma secular que se reproduz e se exacerba intramuros, em face da submissão à ordem 

masculina. 

Há, portanto, uma perda de identidade, pois o cárcere, do modo como foi 

idealizado exclusivamente para homens, fere a subjetividade do gênero feminino, afrontando 

as suas especificidades, anseios e desejos. Por outro lado, diante dessa perda de feminilidade, 

as mulheres presas assumem uma postura masculinizada, pois no cárcere não são respeitadas 

e tratadas de modo a preservar a sua autonomia e diversidade. 

Isso se dá em virtude da posição em que a mulher foi colocada ao longo dos anos, 

em uma situação de imunização ao ato criminoso. Em outras palavras, a mulher sequer era 

vista no ambiente criminoso, sendo proibida, inclusive, de praticar crimes, tendo em vista a 

associação da figura feminina aos comportamentos sutis, fraternais, delicados, sempre ligados 

ao exercício da maternidade, casamento, família e outros do gênero.  

No entanto, nas últimas décadas, a mulher tem ampliado significativamente sua 

participação no espaço social, ocupando lugares antes exclusivamente dirigido aos homens. 

Nesse sentido, a medida em que as mulheres deixaram de frequentar apenas o âmbito 

doméstico, diminuindo, portanto, as diferenças entre os sexos, a participação feminina no 

ambiente criminoso aumentou, da mesma forma que no trabalho, na política e em diversos 

outros papéis sociais. 

A partir dessa perspectiva, é possível compreender o problema da escassez de 

prisões femininas, nas quais sejam observados, além dos direitos fundamentais básicos 

garantidos a toda pessoa presa, aqueles específicos das mulheres, como, por exemplo, a 

garantia de permanência com os filhos até os seis meses de idade e o direito à amamentação.  

Além disso, há também as peculiaridades de natureza biológica que as 

diferenciam dos homens, exigindo que o Estado garanta o fornecimento de produtos de 

limpeza e higiene pessoal específicos, bem como formas de tratamento e atividades laborais 
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diversas, permitindo que a mulher presa cumpra a pena em ambiente que reconheça sua 

condição feminina. 

Portanto, partindo da premissa maior que é a Constituição Federal de 1988, 

precipuamente os direitos e garantias fundamentais ali previstos, é relevante verificar a 

efetividade dos direitos das mulheres em situação de prisão, averiguando se as condições 

existentes no ambiente prisional, do modo como foi projetado, contribuem para a 

ressocialização e respeito à sua condição de mulher, como o reconhecimento, por elas mesmas 

da sua independência e autonomia frente à sociedade moderna, além da preservação dos laços 

familiares e afetivos. 

Há que se verificar, nesta esteira, o reflexo da criminalização das mulheres 

delinquentes pela ausência de políticas públicas de gênero. A criminalidade feminina possui 

motivações totalmente diferentes daquela observada nos homens, devendo ser assim estudada 

para encontrar meios de preveni-la. O cárcere masculino não se adequa aos anseios e 

necessidades da mulher presa, seja por razões de cunho afetivo e familiares, seja por motivos 

biológicos, seja por causa do sentimento de autodeterminação que deve ser introduzido nesse 

tipo de agrupamento feminino, ensinando-as a encontrar o seu real papel na sociedade, como 

sujeitos de direitos e deveres perante a todos, igualitariamente. 

Além disso, é preciso analisar o conjunto normativo existente, inclusive no âmbito 

internacional, relativo à temática da criminalidade feminina, suas causas, consequências e, 

principalmente, formas de prevenção e reinserção social. Essa necessidade ocorre em face da 

escassez de normas legais especificamente voltadas aos direitos da mulher, seja nos tratados e 

convenções internacionais, seja no bojo constitucional. A maneira de punição para as 

mulheres deve observar, dentre outros, os principais direitos fundamentais assegurados a elas, 

porém a pouca produção legislativa nesse sentido dificulta a formulação de políticas públicas 

de reinserção social dentro dos mais diversos presídios que acolhem presas no país. 

No entanto, não adianta a percepção de tais questões relativas ao gênero, bem 

como a introdução de normas específicas se não houver um estudo aprofundado do perfil da 

presa atualmente existente nos cárceres, principalmente quando se verifica a mudança de 

paradigma relativo ao tipo de crime praticado pelas mulheres.  

Até pouco tempo havia um conceito de que a mulher sempre comete crimes 

motivada por algum sentimento de cunho afetivo, ligado ao marido, companheiro, irmão, 

filho. Dessa forma, o tráfico de drogas sempre foi o crime de maior incidência dentre os 

praticados por mulheres, constatando-se, por meio de vários estudos, que isso ocorria em 

razão desse elo afetivo existente entre a mulher e algum outro homem criminoso.  
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Hodiernamente, conforme dados da pesquisa realizada com mulheres presas no 

Estado do Ceará, no período de 12 a 22 de junho de 2011, pela Coordenadoria Especial de 

Políticas Públicas para a Mulher, surpreendentemente, verificou-se o elevado número de 

mulheres envolvidas com outros crimes, diversos do tráfico de drogas, com motivações 

diversas, nem sempre relacionadas a algum homem com o qual mantivesse relação afetiva.  

De acordo com os dados apurados, 22,1% das mulheres presas no presídio 

feminino Desembargadora Auri Moura Costa, foram condenadas por tráfico de drogas, sendo 

este o crime de maior índice. No entanto, apenas 33,6% afirmaram que seus companheiros 

participaram do fato delituoso de alguma forma, enquanto 54,4% disseram o contrário.  

Desse modo, se percebe que, na atualidade as mulheres não precisam mais do 

companheiro para se sentirem motivadas de algum modo, a praticar o delito. Ela se sente 

autônoma e livre o suficiente para cometer um crime por vontade própria, pelo que se denota 

que o processo de independência feminina causa reflexos inclusive nos contextos marginais, 

como, por exemplo, no mundo do crime. Não obstante a isso, quando reclusas, o ambiente 

carcerário e a sociedade em geral não reconhecem essa nova faceta identitária da mulher dos 

dias de hoje. 

Nesse sentido, este trabalho se propõe a investigar as particularidades das 

mulheres encarceradas em razão do gênero, no Estado do Ceará, com enfoque no direito 

fundamental à convivência familiar, analisado seus três principais eixos: maternidade, 

abandono familiar e visita íntima.  

Especificamente, é importante indagar se o Poder Público está preparado para 

promover a reinserção social da mulher presa de modo a valorizar sua identidade feminina, 

fornecendo estruturas materiais com características físicas e afetivas razoáveis para o 

cumprimento da pena.  

Além disso, é essencial verificar a consequência da ausência de políticas públicas 

específicas para a mulher em situação de prisão, bem como o estigma social e suas derivações 

que contribuem para o crescimento da criminalidade feminina, tendo em vista o novo perfil da 

mulher contemporânea. Por fim, é necessário um estudo sobre a efetividade dos direitos 

fundamentais da mulher presa, ainda que limitados, no cotidiano das prisões, bem como quais 

documentos normativos contemplam esses direitos no plano internacional, nacional e 

regional. 

Nesse sentido, cabe indagar se o Estado está preparado para promover a reinserção 

social da presa de modo a valorizar sua identidade feminina, fornecendo estruturas com 

características físicas e afetivas razoáveis para o cumprimento da pena. Qual a consequência 
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da ausência de políticas públicas específicas para a mulher em situação de prisão? O estigma 

social e suas derivações contribuem para o crescimento da criminalidade feminina, tendo em 

vista o novo perfil da mulher contemporânea? Os direitos fundamentais da mulher presa, 

ainda que limitados, são efetivados no cotidiano das prisões? 
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2 SISTEMA PRISIONAL FEMININO  

 
Inicialmente, se faz necessária a abordagem acerca do sistema prisional feminino, 

com o estudo sobre a sua atual situação, dados estatísticos e peculiaridades. Porém, antes de 

iniciar tal estudo, imprescindível se faz a explanação sucinta da história da criminalidade 

feminina, destacando o seu desenvolvimento e principais mecanismos de prevenção e 

combate ao longo dos anos. 

 

2.1 HISTÓRICO 

 
A questão de gênero sempre foi um tema relevante a ser debatido, seja nos 

espaços públicos ou privados. No entanto, nos ambientes prisionais há uma necessidade de 

observação ainda maior das consequências da invisibilidade da questão de gênero. A mulher, 

ao longo da história, ocupou um lugar de submissão em relação ao homem, cujo papel na 

sociedade limitava-se a servir ao seu marido, pai ou irmão, bem como cumprir com os 

afazeres domésticos e educar os filhos.  

De certo, nem sempre foi assim, pois há registros acerca da condição de igualdade 

entre homem e mulher na família do século X, pelo menos em relação à administração do 

patrimônio, dada a necessidade de proteção desejada por ambos. Somente a partir da 

necessidade de manter controle sobre o patrimônio que passou a ser comum, foi deferido ao 

pai um grande poder dentro da família. Nesse sentido, a autoridade paterna se fortalece, 

causando declínio da capacidade da mulher: 

 

A partir do século XIV, assistimos a uma degradação progressiva e lenta da situação 

da mulher no lar. Ela perde o direito de substituir o marido ausente ou louco [...]. 

Finalmente, no século XVI, a mulher casada torna-se incapaz, e todos os atos que 

faz sem ser autorizada pelo marido ou pela justiça tornam-se radicalmente nulos. 

Essa revolução reforça os poderes do marido, que acaba por estabelecer uma espécie 

de monarquia doméstica. (ARIÈS, 1981, p. 214 apud OLIVEIRA, 1997, p. 54) 

 

 

Historicamente, portanto, a junção de duas características humanas, quais sejam, a 

feminilidade e a criminalidade, por óbvio, acarretou estigmas ainda maiores diante das mais 

diversas culturas e sociedades, pois ser mulher e estar presa gera dupla discriminação, em 

virtude da expectativa moral e ética que se tem sobre ela. 

Aproximadamente até o final do século XVII, na Europa, onde predominava o 

regime monárquico, a prisão era apenas um meio para a execução da pena, pois o infrator era 
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retido para depois ser submetido a pena de morte ou outra pena cruel. Havia a percepção de 

que apenas a reclusão do criminoso não era suficiente para castigá-lo e, principalmente, para 

servir, tal penalidade, como intimidação para os demais. Assim, a pena possuía apenas o 

caráter repressivo e preventivo, no sentido de punir severamente, inclusive com a pena de 

morte, bem como evitar a prática de outros delitos, por meio da demonstração em praça 

pública dos castigos e penalidades aplicados. 

A prisão servia unicamente como forma de garantir a execução, e para tanto 

bastava que fosse um local seguro para conter o acusado. Não se cogitava acerca das 

condições de higiene e salubridade, bem como as necessidades pessoais do infrator, pois, para 

a justiça penal dessa época da civilização, era suficiente que o acusado estivesse vivo para 

cumprir sua sentença, apenas vivo. 

Com o Cristianismo veio a ideia de equivalência entre pecado e delito, ou seja, a 

Igreja percebia o criminoso como alguém passível de penitência, que deveria se emendar, 

considerando que deveria haver os estabelecimentos penitenciais ou penitenciários, 

justamente para que fosse possível o isolamento, a solidão, o recolhimento para, assim, o 

infrator se arrepender de seu pecado. A esse respeito, FOUCAULT (2011) assevera: 

 

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, 

a melancólica festa de punição vai-se extinguindo. A punição pouco a pouco deixou 

de ser uma cena. E tudo o que pudesse implicar de espetáculo desde então terá um 

cunho negativo; e como as funções de cerimônia penal deixavam pouco a pouco de 

ser compreendidas, ficou a suspeita de que tal rito que dava um “fecho” ao crime 

mantinha com ele afinidades espúrias: igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em 

selvageria, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-

los, afastados, mostrando-lhes a freqüência dos crimes, fazendo o carrasco se 

parecer com criminoso, os juízes aos assassinos, invertendo no último momento os 

papéis, fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. (FOUCAULT, 

2011, p. 13) 

 

 

A influência da Igreja na Justiça Estatal, portanto, se deu a partir do século IV, 

quando o Imperador Constantino passou a exigir a comprovação da autoria do crime para que 

alguém fosse recolhido a prisão, bem como determinou a separação entre homens e mulheres 

e permitiu que os presos se movimentassem em corredores ou pátios, conforme MIOTTO 

(1975). A partir dessa perspectiva surge, portanto, a questão penitenciária, com a preocupação 

relativa a outras consequências trazidas pelo encarceramento, além da frustração diante da 

ineficiência das penas cruéis na intimidação e combate à prática delituosa. 

Desse modo, compreendeu-se a prisão de modo diferenciado, senão vejamos: 
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Pessoas que, tendo cometido algum pecado, delito, que merecesse condenação eram 

condenadas a se recolherem a um lugar de penitência, para, afinal, saírem de lá 

emendadas, e se reintegrarem na vida da família, da comunidade, da sociedade. Da 

evolução desses lugares, chamados penitenciários, resultaram os atuais 

estabelecimentos para cumprimento de pena privativa de liberdade (e já, nos últimos 

tempos também estabelecimentos com tais características, que autorizam a dizer que 

se destinam ao cumprimento de pena restritiva de liberdade – como, v.g., as “prisões 

abertas”). (MIOTTO, 1975, p. 29) 

 

 

Assim, com o surgimento do cerceamento da liberdade de locomoção como pena 

mais “humanizada”, tendo em vista a crueldade com que se mostrava as penas anteriormente 

aplicadas, a prisão passou a ter função de penitência, de castigo. No entanto, não tardou para 

que fossem percebidas as falhas na execução da pena de prisão, o que a tornava tão cruel 

quanto os antigos castigos corporais e demais penas tormentosas. 

Desde então surgiu a discussão referente a eficiência da prisão como pena, 

constando-se que é importante considerar o caráter educativo, ressocializador da pena, 

fomentando condições para primar pelos direitos individuais do criminoso recolhido à prisão, 

bem como favorecer a sua reinserção social de forma adequada e efetiva. 

Especificamente, no que se refere às mulheres infratoras, a Igreja teve um papel 

relevante na história das punições femininas, conforme será analisado adiante. 

 

2.2 PECULIARIDADES DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO 

 
Com as mudanças de estrutura material na vida das mulheres, estas se tornaram, 

mais sujeitas à prática de condutas delituosas. Desse modo, desde o surgimento das 

instituições prisionais entendeu-se ser necessária a separação entre homens e mulheres, porém 

a motivação para tal diferenciação não se deu em virtude das peculiaridades físicas e 

sociológicas do gênero feminino em relação ao masculino, mas porque o direcionamento a ser 

dado para as penas imputadas a eles e a elas era totalmente distinto. 

Conforme mencionado em tópico anterior, a Igreja Católica teve grande influência 

na Justiça Penal, de modo que, especificamente em relação às mulheres, essa intervenção foi 

ainda maior, tendo em vista a imagem construída em torno da mulher.  

Em relação aos homens, os valores a serem despertados com a pena eram restritos 

à observância da legalidade e à necessidade da força de trabalho. As mulheres, por sua vez, 

precisavam recuperar o seu pudor com a pena imputada, segundo ESPINOZA (2004). Por tais 

motivos, as primeiras prisões femininas localizavam-se em conventos, e as presas recebiam 

orientação religiosa de freiras, inclusive no Estado do Ceará, quando foi construído o primeiro 
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presídio feminino, em 22 de agosto de 1974, no antigo prédio do Convento da Congregação 

do Bom Pastor, na Praça do Liceu, em Fortaleza. 

É sob esse aspecto que se compreende que na execução das penas privativas de 

liberdade, critérios diferenciados devem ser adotados em relação às mulheres em respeito a 

estas diferenças. Lemgruber (1980, p. 36) é enfática: “Ser mulher presa implica uma série de 

dificuldades adicionais nem sempre detectadas em prisões masculinas com a mesma 

intensidade”.  

Assim, o direito penal em relação às mulheres sempre foi visto como última 

instância e direcionado para aquelas que não exercerem o papel social definido para o ser 

feminino pré-determinado pela ordem patriarcal de gênero, ou seja, a mulher que foge do 

padrão de normalidade entendido como o da reprodutora, da mãe ou esposa. Sposato (2007, p. 

9, online) afirma que desta forma: 

 

No que se refere às mulheres e à 

 sua criminalização, percebemos que o direito penal não só ajuda a solucionar certas 

questões como origina novas discriminações e reforça velhas. (SPOSATO, 2007) 

 

 

A criminalização das mulheres é, portanto, um processo historicamente construído 

sobre as bases do exercício do poder político e econômico de um Estado e de um Direito 

fundados em bases patriarcais e machistas, senão vejamos: 

 

Cada vez mais, as mulheres vêm delinquindo em tipos penais, outrora, 

majoritariamente masculinos, quebrando, consequentemente, com os papéis sociais 

“designados” para ela. O que gera maior criminalização das mulheres que ousam 

delinquir, pois, pensar em mulheres (esposas, mães, provedoras do lar), como 

traficantes, é socialmente repudiável e associado à degeneração psíquica 

(LEMGRUBER, 1983, p. 12/13). 

 

 

Por tais razões, o aumento da criminalidade feminina pode ter suas causas na 

ausência de políticas públicas voltadas especificamente para a mulher, no sentido de priorizar 

a valorização do seu papel na sociedade, bem como promover o reconhecimento, por parte 

delas mesmas, de sua autonomia e identidade. Objetivamente, as prisões construídas para o 

sexo masculino afetam a identidade feminina, porquanto não reconhecem as diversas 

especificidades da mulher, bem como suas prioridades.  
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2.3 SITUAÇÃO PRISIONAL NO CEARÁ 

 
Atualmente o Estado do Ceará possui apenas uma penitenciária feminina 

direcionada para presas em regime fechado. O Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri 

Moura Costa foi inaugurado em 22 de agosto de 1974, no antigo prédio de um Convento da 

Congregação do Bom Pastor, na Praça do Liceu, em Fortaleza. Somente em 31 de outubro de 

2000 foi inaugurado o novo prédio, localizado no Município de Aquiraz.  

Quando foi inaugurada, em Aquiraz, a unidade possuía 134 vagas. Em dezembro 

de 2005 sofreu uma reforma, tendo sua capacidade ampliada para 374 vagas. Conforme o 

Censo Penitenciário realizado entre os anos de 2013 e 2014, havia 426 presas no Instituto 

Penal Feminino. (SEJUS, 2014) 

O presídio possui um muro de mais de cinco metros de altura com onze guaritas 

de segurança, nem todas ocupadas. Sua estrutura basicamente é composta por um largo 

corredor que separa os pavilhões, comportando, inicialmente, de uma lado as salas para 

atendimentos sociais, psicológicos e jurídicos e de outro uma enfermaria. Há, mais adiante, a 

cozinha, a padaria e salas onde funcionam um ateliê de costura, artesanato, bordado, bem 

como a escola, onde são ministrados também os cursos profissionalizantes, além do 

almoxarifado. Mais a frente são encontradas as cinco alas de convivência que fazem parte da 

estrutura do presídio. 

Separado do prédio principal, à direita da entrada da unidade, há o prédio da 

creche para internas com filhos. Sua estrutura possui capacidade para até quinze presas, sendo 

dotada de quartos para mães e bebês, cozinha, consultórios médicos e um jardim. 

Nesse sentido, o presídio feminino do Ceará, apesar de cumprir regularmente as 

exigências legais no que tange aos direitos das mulheres presas, ainda há muitas imperfeições 

a serem corrigidas por meio de políticas públicas sérias que considerem as particularidades de 

gênero e o crescente aumento da criminalidade feminina. 
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E A MULHER PRESA 

 

O estudo dos direitos fundamentais para compreensão da questão penitenciária 

feminina é essencial e, sem ele, não é possível a percepção da necessidade de adequação do 

atual sistema carcerário às peculiaridades da mulher.  

A essência dos direitos fundamentais está diretamente interligada ao conceito de 

dignidade da pessoa humana, uma vez que possuem como escopo a proteção de quem, pelo 

simples fato de ser pessoa, merece pelo menos o mínimo para viver dignamente. 

 

3.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

É impossível uma abordagem coerente dos direitos fundamentais sem um breve 

comentário sobre o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, tendo em vista sua posição no 

texto constitucional como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Com isso, 

quis o constituinte originário transmitir a ideia de que o Estado existe em função de todas as 

pessoas, impondo a ideia de que “é o fundamento e o fim da sociedade” (MIRANDA, 1988, 

p. 167 apud TAVARES, p. 578, 2010). 

Desse modo, a conceituação do princípio da dignidade da pessoa humana, assim 

como os direitos fundamentais, é considerada de difícil conclusão pela doutrina, uma vez que 

é um princípio abrangente, amplo e permite os mais diversos enfoques e abordagens. No 

entanto, é unânime a afirmação de que é um princípio destinado a reconhecer a todos os seres 

humanos, pelo simples fato de serem humanos, alguns direitos essenciais, quais sejam, os 

direitos fundamentais.  

Sarlet (2009, p. 67) propôs uma conceituação jurídica para a dignidade da pessoa 

humana:  

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa co-responsável nos destinos da própria existência e 

da vida em comunhão dos demais seres humanos, mediante o devido respeito aos 

demais seres que integram a rede da vida. 

  

Considera-se que o filósofo que iniciou o processo de delimitação da dignidade da 

pessoa humana foi Immanuel Kant (2003, p. 68), na medida em que apregoava que o homem 

era um fim em si mesmo, e não um meio ou instrumento de outrem. Muito embora essa 
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definição tenha nascido com as ideias de Kant, há registros anteriores que apontam a 

dignidade humana como valor a ser observado, vez que era inerente a todo ser humano. 

Igualmente, nos textos bíblicos, há a menção ao princípio em tela, na medida em 

que prega o comportamento bondoso, a prática da compaixão e o homem como detentor de 

um valor que lhe é intrínseco, sendo rechaçadas as humilhações, maus-tratos e qualquer 

conduta que o equipare a objeto. 

No entanto, a dignidade da pessoa humana não deve ser observada unicamente 

como uma característica inerente, inata ao ser humano, pois há também o seu viés cultural, na 

medida em que tal atributo foi fruto da conquista de diversas gerações ao longo da história, 

razão pela qual não pode ser considerada uma dimensão biológica. 

Diz-se, ainda, que a dignidade da pessoa humana está relacionada à autonomia, à 

liberdade de agir conforme a própria convicção e valores, não submetendo sua vontade aos 

ditames de outrem. Nas palavras de Jorge Miranda (apud TAVARES, p. 583/584, 2010), “a 

dignidade da pessoa pressupõe a autonomia vital da pessoa, a sua autodeterminação 

relativamente ao Estado, às demais entidades públicas e às outras pessoas.” 

Vale destacar a concepção embasada na doutrina de Dworkin (SARLET, p. 55/56, 

2009), segundo a qual, o tratamento digno deve ser dado a toda e qualquer pessoa, 

independentemente das circunstâncias em que se encontram. Assim, a dignidade deve ser 

reconhecida ainda que a pessoa se encontre em estado de demência ou mesmo recolhida em 

estabelecimento penal por prática de crime, por mais abjeto que seja. 

Em síntese, nas palavras de Sarlet: 

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela 

integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma 

existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, 

onde a liberdade e autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos 

fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá 

espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não 

passar de mero objeto de arbítrio e injustiças. (SARLET, p. 65, 2009) 

 

Brevemente conceituado, portanto, tal princípio, cabe a indagação acerca da sua 

relação com os direitos fundamentais. Há uma primeira premissa que admite que a dignidade 

da pessoa humana é um princípio que precede a todos os demais, justificando a existência dos 

direitos fundamentais. Nesse sentido, afirma-se que os direitos e garantias fundamentais 

encontram seu fundamento direto, imediato e igual na dignidade da pessoa humana (FARIAS, 

1996, apud SARLET, 2009). 
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Por outro lado, a dignidade da pessoa humana representa também o conteúdo dos 

direitos fundamentais, além de fundamento, o que faz desse princípio o grande valor 

axiológico a ser utilizado para interpretação e integração de todo o ordenamento jurídico. 

Assim, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, atrelado ao Estado de 

Direito, fundamenta e consubstancia os direitos fundamentais, servindo de base e conteúdo, 

ao mesmo tempo, para garantir a efetiva limitação ao poder arbitrário e o usufruto dos direitos 

e garantias individuais. 

 

3.2  NOÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

3.2.1  Breve histórico 

 
 

O estudo dos direitos fundamentais está diretamente relacionado ao estudo do 

Estado de Direito aliado ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que são 

considerados os Fundamentos filosófico-jurídicos daqueles direitos. Além disso, abordar a 

trajetória histórica dos direitos fundamentais significa estudar a origem do Estado 

Constitucional, na medida que se fundamenta no reconhecimento e na proteção dos direitos 

fundamentais do homem. 

Por tais motivos, o Estado de Direito pode ser conceituado, na concepção de Ingo 

Wolfgang Sarlet (2011, p. 36) como o Estado de poderes limitados, por oposição ao chamado 

Estado Absoluto, no qual o poder do soberano era ilimitado. Isso se deu justamente em 

virtude do surgimento dos direitos fundamentais e do Estado Constitucional, pois instituiu a 

limitação do poder. 

É consolidado o entendimento de que não havia direitos fundamentais na Idade 

Média, entre os séculos V e XV, nem durante o Absolutismo, na medida  que não havia o 

reconhecimento formal de tais direitos por parte das autoridades constituídas.  

Porém, muito embora o reconhecimento e destaque dos direitos fundamentais 

tenha se dado por meio dos processos revolucionários do século XVIII, as ideias fundantes de 

tais direitos surgiram desde a Antiguidade, por meio do que apregoava a religião e a filosofia. 

As noções de liberdade e igualdade entre os homens encontram suas origens na filosofia 

clássica, bem como os conceitos de humanidade, bondade, respeito, caridade e outros valores 

abrangidos pela dignidade da pessoa já eram, naquela época, abordados e seguidos, consoante 

o cristianismo.  
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Importante destacar a influência das doutrinas jus naturalistas, afirmando que o 

homem, pelo simples fato de existir, é titular de direitos naturais e inalienáveis, razão pela 

qual tal período é considerado a pré-história dos direitos fundamentais. 

Adiante, na Idade Média foi desenvolvido o entendimento dirigido à limitação do 

poder, por meio de postulados que deveriam orientar o seu exercício como critério de 

legitimação. Nas palavras de Sarlet (2011): 

 

De particular relevância, foi o pensamento de Santo Tomas de Aquino que, além da 

já referida concepção cristã da igualdade dos homens perante Deus, professava a 

existência de duas formas distintas, formadas, respectivamente, pelo direito natural, 

como expressão da natureza racional dos homens, e pelo direito positivo, 

sustentando que a desobediência ao direito natural por parte dos governantes 

poderia, em casos extremos, justificar até mesmo o exercício do direito de 

resistência da população. (SARLET, 2011, p. 38) 

 

 

A partir daí, com o apogeu da doutrina jus naturalista, seus valores se consolidam, 

concretizando os ideais do direito natural, reconhecendo direitos fundamentais do homem. Ao 

mesmo tempo, por volta do século XVII e XVIII, atinge o seu ápice o Iluminismo, partindo 

do racionalismo para justificar que a liberdade e a dignidade da pessoa humana são valores 

inerentes ao homem, independentemente de sua crença religiosa.  

A junção, portanto, dos princípios do direito natural com o jus racionalismo deu 

origem ao postulado segundo o qual o homem possui direitos inerentes à sua natureza, mas 

também deve obediência ao poder soberano. Em certa medida, pois, como pensava Thomas 

Hobbes, um dos mais influentes filósofos do século XVII, ao passo que o homem é titular de 

certos direitos inalienáveis, apenas aqueles que são destinados à sua natureza é que são 

válidos no plano coletivo, pois os demais estariam reservados apenas ao soberano.  

Em sua obra mais conhecida, Leviatã, 1651, Hobbes compreende que apenas 

conferindo força e poder ao Estado, personificado na figura do soberano, seria possível a 

convivência harmônica entre os homens que vivem em sociedade pacificamente. 

Com a evolução desses ideários conjuntamente originados, surgiram as primeiras 

críticas ao Absolutismo. O humanismo racionalista de Hugo Grócio (1583-1645) reconhecia a 

razão como último fundamento do Direito. Na mesma perspectiva, ainda, Johannes Althusius 

(1603) defendia a ideia de igualdade humana e soberania popular, conferindo importância a 

autonomia da vontade, uma vez que ninguém poderia sofrer submissão alguma sem que esta 

fosse com o seu consentimento. Nesse sentido, Marmelstein afirma: 
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Em seu mais famoso livro, chamado Política, publicado em 1603, Althusius já 

defendia que “todo poder é limitado por limites definidos e pelas leis. Nenhum  

poder é absoluto, infinito, desenfreado, arbitrário e sem leis. Todo poder está atado 

às leis, aos direitos e à equidade.” (MARMELSTEIN, 2009, p. 36) 

 

 

Com base nessas premissas, deu-se origem às teorias contratualistas do século 

XVII, as quais serviram para fundamentar diversas cartas assinadas pelos monarcas da época, 

especialmente na Inglaterra. Assim, conforme John Locke (1632-1704) defendia, a sociedade 

civil é formada por pessoas que, por sua própria vontade, se uniram e renunciaram parte de 

seus direitos naturais para consentir em respeitar a lei e, assim, ser possível uma harmoniosa 

convivência entre os homens. 

Nesta esteira, considerando o que apregoou o magistrado Charles-Louis de 

Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, “todo homem que tem poder tende a 

abusar dele” (apud MARMELSTEIN, 2009, p. 38). Continuamente, Jean-Jaques Rousseau, 

por meio de sua obra intitulada o Contrato Social (1757/1762), considera que o Estado deve 

buscar além da satisfação dos interesses de um determinado grupo, uma vez que sua 

finalidade precípua é a concretização do bem comum. Dessa forma, eis a base teórica do 

Estado Democrático de Direito, formada pela ideia de limitação do poder e reconhecimento 

dos direitos fundamentais. 

Importante destacar a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, resultado das várias revoluções ocorridas na Europa nesse período, 

influenciadas pelas ideias jus naturalistas e todo o arcabouço filosófico descrito brevemente 

acima. Obviamente, vários outros documentos não menos importantes foram assinados na 

época com o mesmo intuito de positivar o reconhecimento dos direitos fundamentais, 

impondo seu cumprimento universal.  

Silva (2006, p. 113) adverte, ainda, que o conceito clássico de Estado de Direito 

abrange três características: a) submissão (dos governantes e dos cidadãos) ao império da lei; 

b) garantia dos direitos fundamentais; c) separação de poderes. Atualmente predomina à 

submissão a Constituição, na condição de Lei Maior do Estado, surgindo, portanto, o 

chamado Estado Constitucional de Direito, no qual as limitações ao poder são denominados 

de garantias constitucionais.  
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3.2.2 Conceitos, distinções e características 

 
 

Inicialmente, cabe diferenciar as expressões direitos humanos, direitos do homem 

e direitos fundamentais, pois não raramente são confundidas ou utilizadas como sinônimos, 

quando possuem suas devidas distinções. Normalmente se fala em direitos humanos para se 

referir aos valores e direitos consagrados em tratados internacionais, de modo universal e 

geral, abarcando todos os ordenamentos jurídicos para estar em posição superior e de 

direcionamento destes.  

Segundo Lopes (2001, p. 41), “direitos humanos são princípios que resumem a 

concepção de uma convivência digna, livre e igual para todos os seres humanos, válidos para 

todos os povos e em todos os tempos.” 

De outro modo, os direitos do homem possuem um espectro mais amplo, 

consubstanciando-se na concepção jus naturalista, segundo a qual tais direitos são inerentes a 

natureza do homem, sendo desnecessária qualquer espécie de positivação. Tanto que as 

primeiras declarações a consagrarem os direitos do homem serviram apenas para, como o 

próprio nome diz, declarar o que era existente e da essência do homem. Segundo preleciona 

Tavares (2010): 

Assim, em 1776 teve início a positivação dos Direitos do Homem com a Declaração 

de Direitos do Bom Povo da Virgínia, nos Estados Unidos da América do Norte, 

influenciada por Samuel Pufendorf. Em seu § 1º pode-se ler que todos os homens 

são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inerentes 

(inherent rights), dos quais, quando entram em sociedade (into a state of society), 

não podem, por nenhum modo, privar-se ou despojar-se para o futuro. (TAVARES, 

2010, p. 488). 

 

Por sua vez, a expressão direitos fundamentais é empregada para fazer menção ao 

mesmo conjunto de direitos, quando positivados na constituição de um país. Segundo o autor 

José Afonso da Silva, os Direitos Fundamentais do Homem são assim considerados:  

 

[...] além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam 

a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no 

nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em 

garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. (SILVA, 

2008, p. 163)  

 

Desse modo, os direitos fundamentais, considerados como os direitos do homem 

livre, são direitos que ele possui em face do Estado, como mecanismo de se proteger da ação 

desenfreada do poder estatal.  

Alguns autores costumam ensinar sobre a ambivalência dos direitos fundamentais, 

apontando que teriam uma dimensão jus naturalista e outra jus positivista. Dessa forma, a 
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primeira traduz a ideia de que os direitos fundamentais são preexistentes ao Estado, 

consubstanciando-se em prerrogativas inerentes ao ser humano, independentemente da 

criação deste. A segunda dimensão, por sua vez, está relacionada à positivação dos direitos 

humanos em um sistema jurídico, transformando-os em direitos fundamentais. 

É nesse sentido, portanto, que Canotilho (apud LOPES, 2001) afirma: 

Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí, o seu caráter 

inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 

objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. (CANOTILHO, 1998, p. 359 

apud LOPES, 2001, p. 36) 

 

Quanto à natureza jurídica dos direitos fundamentais, está intrinsecamente 

relacionada ao direito natural, na medida  que podem ser considerados como uma extensão 

positivada dos direitos humanos. Nessa perspectiva, o direito natural defende a existência de 

um ordenamento jurídico universal e acima de toda e qualquer positivação de direitos, o que 

confere aos direitos fundamentais a qualidade de direito natural, por proteger valores 

preexistentes à qualquer normatização.  

Por outro lado, há posicionamentos que defendem que os direitos naturais não 

poderiam existir sem uma ordem jurídico-normativa para positivá-los e reconhecê-los. Do 

contrário, estar-se-ia diante de interesses ou valores perseguidos pelo homem, o que seriam no 

máximo regras morais, filosóficas ou ideológicas. 

Há um terceiro posicionamento segundo o qual os direitos fundamentais não 

surgiriam apenas a partir da positivação, como pensam os jus positivistas, tampouco seria 

suficiente a abstração dos jus naturalistas para dar efetividade a tais direitos. É necessário que 

ocorra a positivação, mas com a finalidade de que, a partir daí, se possa construir mecanismos 

de proteção e efetividade aos direitos fundamentais. Seriam, portanto, as condições sociais 

existentes que permitiriam ou não o concreto reconhecimento desses direitos. 

Em síntese, pode-se afirmar que os direitos fundamentais, apesar da ambiguidade 

e amplitude de seu significado, são os direitos reconhecidamente inerentes à natureza do 

homem, porém positivados em um ordenamento jurídico-positivo, para possibilitar a sua 

efetiva aplicação e proteção, bem como torna-los oponíveis ao poder estatal. Os direitos 

fundamentais, portanto, englobam os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos da 

solidariedade. 

No que se refere às características dos direitos fundamentais, Silva (2008) aponta 

a Historicidade, Inalienabilidade, Imprescritibilidade e a Irrenunciabilidade. Os direitos 
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fundamentais possuem historicidade na medida que podem ser proclamados em certa época, 

desaparecendo em outras, ou que se modifiquem no tempo. Nas palavras de Bobbio (2004, p. 

9):  

Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do 

homem sobre o homem — que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto 

é, o progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens 

— ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo ou permite novos remédios para 

as suas indigências: ameaças que são enfrentadas através de demandas de limitações 

do poder; remédios que são providenciados através da exigência de que o mesmo 

poder intervenha de modo protetor.  

 

 

A inalienabilidade, portanto, é a caraterística que faz os direitos fundamentais 

intransferíveis, inegociáveis, indisponíveis, dada a sua ausência de conteúdo econômico e 

comercial. São direitos atribuídos à pessoa sendo prescindível a sua anuência, em virtude da 

dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o direito à integridade física é inalienável, pois o 

indivíduo não pode vender uma parte do seu corpo ou uma função vital, nem tampouco se 

mutilar voluntariamente.  

Não significa, portanto, que o indivíduo não possa deixar de exercer um direito 

que lhe é inerente, como ocorre, por exemplo, com o direito a intimidade, o qual não é 

exercido por aqueles que desejam ser famosos, conhecidos através da mídia, passando a abrir 

mão do exercício do direito à privacidade. Dessa forma, é possível que não ocorra o efetivo 

exercício do direito, mas não poderá ser renunciado, sob pena de ferir o princípio da 

dignidade humana.  

Os direitos fundamentais são imprescritíveis, porquanto, nunca deixam de ser 

exigíveis, tendo em vista que a prescrição é um instituto jurídico que somente atinge a 

exigibilidade dos direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade dos direitos 

personalíssimos, ainda que não individualistas. Isso se dá em virtude da vinculação direta que 

os Direitos Humanos possuem com a dignidade humana, dada a sua relevância e a gravidade 

que a infração destes possui, não só do ponto de vista individual, mas também para toda a 

sociedade.  

 

3.2.3 Dimensões ou gerações dos direitos fundamentais  

 

 

Os direitos fundamentais são ainda classificados pela doutrina em gerações ou 

dimensões, sendo que, conforme a maioria da doutrina, a primeira geração versa sobre os 
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direitos individuais e políticos, a segunda geração observa os direitos sociais e a terceira 

geração tutela aqueles chamados direitos coletivos e difusos.  

Antes de detalhar cada geração de direitos fundamentais, cabe uma reflexão 

acerca da nomenclatura mais adequada, pois há discussões doutrinárias em torno do uso das 

expressões “geração” ou “dimensão”. Para Vasak (1979, apud BONAVIDES, 2005), jurista 

tcheco, o qual criou a classificação dos direitos fundamentais em gerações, em 1979, a divisão 

dos direitos fundamentais por dimensões foi um método para demonstrar o surgimento e 

reconhecimento histórico desses direitos, cujo objetivo é facilitar a compreensão do momento 

histórico em que tais direitos foram assegurados.  

Não significa, portanto, que os direitos que surgiram depois tiraram a importância 

dos primeiros, como se tivessem sido defasados. Por esse motivo Bonavides (2005) e Bobbio 

(2004) criticam a expressão “gerações”, preferindo a expressão “dimensões”, pois o primeiro 

termo induz apenas a sucessão cronológica dos termos com a suposta caducidade dos direitos 

das gerações anteriores. Na verdade, como dito acima, os direitos de segunda dimensão não 

revogam os de primeira, e os de terceira não afastam os de segunda e primeira e assim por 

diante.  

Nas palavras de Tavares (2010) tem-se: 

Daí falar em diversas dimensões de projeção da tutela do Homem, o que só vem 

corroborar a tese de que não há um rol eterno e imutável de direitos inerentes a 

qualidade de ser humano, mas sim, ao contrário, apenas um permanente e incessante 

repensar dos Direitos. (TAVARES, 2010, p. 494) 

 

 

Nesse sentido, mais adequado é o termo “dimensões” ao invés de “gerações”, 

conforme Bonavides (2005) e Bobbio (2004), não se tratando os termos de sinônimos. A ideia 

de dimensões nos remete a um círculo concêntrico, em que um direito não se sobreporia ao 

outro, formando um círculo uno e indivisível, da forma como os direitos humanos devem ser 

vistos.  

Na classificação de Bonavides (2005), os direitos de primeira dimensão seriam aqueles 

relacionados aos direitos de liberdade, aos direitos individuais, civis e políticos que 

correspondem a primeira fase do constitucionalismo do Ocidente. Oponíveis, sobretudo, ao 

Estado, são direitos de resistência que destacam a nítida separação entre o Estado e a 

sociedade. Exigem do ente estatal, precipuamente, uma abstenção e não uma prestação, 

possuindo assim um caráter negativo, tendo como titular o indivíduo.  

O indivíduo é titular desses direitos, tais como o direito à vida, à liberdade, à 

propriedade, à liberdade de expressão, à liberdade de religião, à participação política, etc. 
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Esses direitos surgiram no final do século XVIII e representaram uma resposta do Estado 

Liberal ao Absolutista, dominando o século XIX, correspondendo à fase inaugural do 

constitucionalismo no Ocidente. Foram frutos das revoluções liberais francesas e norte-

americanas, nas quais a burguesia reivindicava o respeito às liberdades individuais, com a 

consequente limitação dos poderes absolutos do Estado.  

Os direitos de segunda dimensão, por sua vez, estão relacionados aos direitos 

sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos, assim definidos por Paulo 

Bonavides. São direitos originados do Princípio da Igualdade, revelando a necessidade de 

intervenção do Estado para garantia de condições de igualdade entre os indivíduos. Tiveram 

como grande marco a Revolução Industrial, a partir do século XIX, implicando na luta do 

proletariado, na defesa dos direitos sociais (essenciais básicos: alimentação, saúde, educação 

etc.).  

Traçando um paralelo entre os direitos de primeira e segunda geração, 

Marmelstein (2009) afirma que:  

 

Os direitos de primeira geração tinham como finalidade, sobretudo, possibilitar a 

limitação do poder estatal e permitir a participação do povo nos negócios públicos. 

Já os direitos de segunda geração possuem um objetivo diferente. Eles impõem 

diretrizes, deveres e tarefas a serem realizadas pelo Estado, no intuito de possibilitar 

aos seres humanos melhores qualidade de vida e um nível de dignidade como 

pressuposto do próprio exercício da liberdade. Nessa acepção, os direitos 

fundamentais de segunda geração funcionam como uma alavanca ou uma catapulta 

capaz de proporcionar o desenvolvimento do ser humano, fornecendo-lhe as 

condições básicas para gozar, de forma efetiva, a tão necessária liberdade. 

(MARMELSTEIN, 2009, p. 51) 

 

 

São exemplos de direitos fundamentais de segunda dimensão, segundo Bonavides 

(2005), os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de 

coletividade.  

Corroborando com a reflexão acima, Magalhães (1992) demonstra que os direitos 

de segunda dimensão foram essenciais para o desenvolvimento dos direitos de terceira 

dimensão, senão veja-se: 

 

Os direitos sociais são essenciais para os direitos políticos, pois será através da 

educação que se chegará à participação consciente da população, o que implica 

também necessariamente no direito individual à livre formação da consciência e à 

liberdade de expressão e informação. Os direitos econômicos, da mesma forma 

colaboram para o desenvolvimento e efetivação de participação popular através de 

uma democracia econômica. (MAGALHÃES, p.44, 1992, apud TAVARES, 2010, 

p. 497) 

 



30 

 

 

Os direitos de terceira dimensão, portanto, traduzem os direitos relacionados à 

fraternidade, solidariedade, dentre eles, segundo Vasak (apud BONAVIDES, 2005), direito ao 

desenvolvimento, a paz, ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre patrimônio comum 

da humanidade e o direito a comunicação. São direitos, portanto, que não estão ligados 

necessariamente a ideia exclusiva de indivíduo ou de coletividade, ganhando uma maior 

dimensão diante das nações, dos Estados. São exemplos de direitos de terceira dimensão o 

direito ao desenvolvimento ou progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, 

direito do consumidor, de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e direito à 

paz, todos direitos transindividuais.  

Com relação aos direitos de terceira dimensão, ainda, é importante destacar a 

participação ativa do cidadão, uma vez que são direitos metaindividuais e exigem certo 

interesse na atuação coletiva. Isso decorre talvez da constatação, pelo próprio cidadão, da má 

gestão da máquina estatal e as inúmeras falhas de um sistema judicial preparado 

exclusivamente para lidar com conflitos individuais, até então. 

Para ilustrar, Antunes (1984) explica que essa categoria: 

 

Põe, por sua vez, uma série de interrogações e de problemas à função dos juízes nos 

confrontos sociais e nas relações entre a sociedade e os poderes públicos, quer à 

administração pública e seus meios, mediante os quais ela pode explicar a sua 

atividade, sob o pressuposto de recursos e de confrontos entre interesses individuais 

e coletivos. (ANTUNES, p. 201, 1984 apud TAVARES, p. 498, 2010) 

 

 

Em relação aos direitos de quarta dimensão, na visão de Paulo Bonavides, são os 

direitos advindos do processo de globalização do neoliberalismo, baseado na globalização 

econômica. O doutrinador entende que há a necessidade de globalizar direitos também, ou 

seja, universalizá-los no campo institucional. São, portanto, o direito a democracia, o direito à 

informação e o direito ao pluralismo.  

Para Bobbio (2004), tratam-se dos direitos relacionados à engenharia genética: 

 

Mas já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de 

quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa 

biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo. 10 

Quais são os limites dessa possível (e cada vez mais certa no futuro) manipulação? 

Mais uma prova, se isso ainda fosse necessário, de que os direitos não nascem todos 

de uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o aumento 

do poder do homem sobre o homem — que acompanha inevitavelmente o progresso 

técnico, isto é, o progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os 

outros homens — ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo ou permite novos 

remédios para as suas indigências: ameaças que são enfrentadas através de 



31 

 

demandas de limitações do poder; remédios que são providenciados através da 

exigência de que o mesmo poder intervenha de modo protetor. (BOBBIO, 2004, p. 

9) 

 

Tavares (2010, p. 499) compreende os direitos fundamentais de quarta dimensão a 

partir de uma diferenciação de tutela quanto a certos grupos sociais, como por exemplo, as 

crianças, os adolescentes, a família, os idosos, os afrodescendentes, etc. Desse modo, seria um 

direito fundamental de quarta dimensão o direito a locomoção, na medida em que se garante o 

direito à gratuidade nos transportes públicos coletivos a maiores de 65 anos, por exemplo. 

É nessa perspectiva que os direitos fundamentais foram, ao longo do tempo, 

conquistando a importância que possuem na atualidade, uma vez que, aos poucos, foram 

sendo progressivamente reconhecidos, diante de cada contexto histórico, político e social 

pelos quais passaram.  

 

3.3  DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER EM SITUAÇÃO DE PRISÃO 

 

Especificamente sobre o tema central da presente pesquisa, após as devidas 

conceituações e apontamentos, é imprescindível um breve estudo de alguns dos principais 

direitos fundamentais das mulheres encarceradas, principalmente aqueles garantidos 

constitucionalmente. 

É reconhecida a necessidade de leis e políticas públicas específicas voltadas para 

as mulheres, tendo em vista o histórico de desigualdade e submissão do ser feminino ao longo 

da história. Quando a questão é analisada dentro do contexto prisional, essa necessidade é 

ainda maior, priorizando as especificidades de cada gênero, reconhecendo a cada um os seus 

direitos particularizados, evitando que uma aparente ordem jurídica e social lhe retire valores.  

Acerca da legislação, no âmbito internacional, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) faz nascer uma nova visão voltada ao reconhecimento da 

diversidade existente entre os homens, dentre eles os direitos das mulheres. 

A partir das regras mínimas para o tratamento de presos adotadas pelo 1º 

Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, 

realizado em Genebra, em 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da 

Organização das Nações Unidas, aprovou procedimentos para a efetiva aplicação das 

mencionadas regras mínimas, dentre eles: 
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8. As diferentes categorias de presos deverão ser mantidas em estabelecimentos 

prisionais separados ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento 

prisional, levando-se em consideração seu sexo e idade, seus antecedentes, as 

razões da detenção e o tratamento que lhes deve ser aplicado. Assim é que: 

a) Na medida do possível, homens e mulheres devem estar detidos em 

estabelecimentos separados; nos estabelecimentos que recebam homens e mulheres, 

a totalidade dos locais destinados às mulheres será completamente separada; (ONU, 

1955) 

 

 

No Brasil, a separação por sexo é respeitada desde a Lei de execução Penal, 

datada de 1984, em seu artigo 82, parágrafo 1º, sendo conservado tal preceito pela 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º. No entanto, o Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária (CNPCP), em sua Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, 

assim determinou: 

Art. 7º. Presos pertencentes a categorias diversas devem ser alojados em diferentes 

estabelecimentos prisionais ou em suas seções, observadas características pessoais 

tais como: sexo, idade, situação judicial e legal, quantidade de pena a que foi 

condenado, regime de execução, natureza da prisão e o tratamento específico que 

lhe corresponda, atendendo ao princípio da individualização da pena. § 1º. As 

mulheres cumprirão pena em estabelecimentos próprios. § 2º. Serão asseguradas 

condições para que a presa possa permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação dos mesmos. (BRASIL, 1994) 

 

 

Muito embora a legislação existente reconheça a diferença entre os gêneros, 

assegurando o tratamento diferenciado, o sistema carcerário brasileiro limitou a mulher ao 

confinamento, deixando de efetivar as mudanças e adaptações necessárias ao gênero 

feminino, igualando-o ao gênero masculino no que se refere ao cumprimento de pena. 

A partir de duas Conferências Nacionais de Mulheres, ocorridas em 2004 e 2007, 

respectivamente, que a Secretaria de Políticas das Mulheres da Presidência da República 

promoveu no Brasil, foram projetados dois planos nacionais de políticas para as mulheres e as 

questões de gênero, finalmente, ganharam o espaço devido dentro da agenda do Governo 

Federal. 

Em 2007, considerando a necessidade premente de uma plano especifico contra a 

violência, foi criado o Plano Nacional de Enfretamento à Violência contra a mulher, que teve 

por objetivo a gestão e orientação de políticas públicas que enfatizem quatro eixos, sendo um 

deles a Promoção dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão. 

O Estado do Ceará aderiu ao referido Pacto em dezembro de 2008 e o Conselho 

Cearense dos Direitos da Mulher elaborou o Plano de Ações do Ceará. Em março de 2010, foi 

criada a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CEPAM), por meio da Lei nº 
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14.639/2010, com a função precípua de assessorar o Poder Executivo nas questões de gênero 

e articular as políticas existentes para as mulheres no Ceará. 

Desse modo, os direitos fundamentais, considerados como os direitos do homem 

livre, são direitos que ele possui em face do Estado, como mecanismo de se proteger da ação 

desenfreada do poder estatal.  

Assim, os principais direitos fundamentais constitucionalmente reconhecidos a 

toda pessoa presa são o direito à integridade física e moral, o direito à liberdade e o direito à 

intimidade. 

 

3.3.1 Direito à integridade física e moral 

 

 

O direito à integridade física e moral está garantido constitucionalmente, de forma 

expressa, no artigo 5º, inciso XLIX, segundo o qual: 

É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 

Além disso, a Constituição Federal de 1988, de forma incisiva, vedou a prática da 

tortura, conforme inciso III do artigo 5º: 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; (BRASIL, 1988) 

 

Para tanto, a Carta Constitucional buscou seu embasamento no que restou 

consignado na artigo 5º da Declaração Universal dos Direito Humanos, promulgada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948, que está assim 

redigido: “ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante”. 

Portanto, constitui prática totalmente inaceitável em nosso ordenamento jurídico, 

conceituada na Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, adotada pela Resolução 39/46, da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 10 de dezembro de 1984: 

 

Para os fins desta Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual uma 

violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, é infligido intencionalmente a uma 

pessoa, com o fim de se obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou 

confissão; de puni-la por um ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou 

seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa; ou 

por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou 

sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no 

exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com o seu 

consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou 

sofrimentos que sejam consequência, inerentes ou decorrentes de sanções legítimas. 

(ONU, 1984) 
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Ainda no texto constitucional, o inciso XLVII do artigo supracitado afirma o 

seguinte: 

XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 

declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de 

trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis; (BRASIL, 1988) 

 

 

Um exemplo de grave violação da integridade física da mulher presa é a 

algemação no momento do parto. Em situação de tamanha vulnerabilidade, há notícias e 

relatos de casos de mulheres presas algemadas durante o parto, inclusive a pedido dos 

profissionais de saúde.  

Tal prática pode ensejar a responsabilização internacional do Brasil, uma vez que 

é signatário das Regras Mínimas de Tratamento para as Mulheres Presas, conhecido como 

Regras de Bangkok, adotadas pela ONU em 2010. O referido documento veda expressamente, 

na regra 24, o uso de qualquer meio coercitivo antes, durante ou logo após o parto. (ONU, 

2010). 

 

3.3.2  Direito à liberdade 

 

 

No que se refere ao direito à liberdade, o rol dos diretos fundamentais na 

Constituição Federal elenca diversos tipos de liberdades, posto que se baseiam na dignidade 

da pessoa humana, como brocardo universal, razão pela qual há inúmeras modalidades e 

formas de proteção da liberdade.  

A liberdade de locomoção, está diretamente relacionada à ideia de liberdade 

física, a liberdade que o indivíduo desfruta de ir, vir e permanecer, conforme a sua própria 

vontade. Essa espécie de liberdade é a única atingida pela aplicação da pena privativa de 

liberdade, vez que o indivíduo fica sujeito às normas da instituição em que for recolhido, 

sendo tolhida totalmente a sua liberdade de locomoção.  

Ainda assim, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, inciso LXI, que 

“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei”.  
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De outro modo, as demais liberdades permanecem plenamente asseguradas, pois 

não devem ser atingidas pela execução da pena. Isso significa que toda pessoa encarcerada 

terá direito à liberdade de crença, à liberdade de expressão, dentre outras. 

No que pertine à liberdade religiosa, importante destacar o disposto no artigo 24 e 

parágrafos da Lei nº 7.210/1984, conhecida como Lei de Execução Penal: 

 

A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos 

internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no 

estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. § 1º No 

estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. § 2º Nenhum 

preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa.  

(BRASIL, 1984) 

 

 

É nesse sentido que o direito à liberdade de crença é garantida ao preso, 

permitindo que escolha livremente sua religião ou até mesmo não seja obrigado a participar 

de qualquer espécie de culto. Além disso, deve ser garantido o acesso dos membros das mais 

diversas entidades religiosas nas penitenciárias, respeitadas as normas de segurança da 

instituição prisional, para a realização de cultos e reuniões, em espaço apropriado. 

 

3.3.3 Direito à intimidade 

 

 

O direito à intimidade merece ser preservado inclusive dentro do ambiente 

prisional. Tal direito fundamental tem algumas nuances, englobando desde a preservação da 

imagem do preso até o contato com seus familiares em local reservado e apropriado. 

Importante destacar o reconhecimento desse direito no âmbito internacional, pela 

previsão do artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), com a seguinte redação: 

 

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar 

ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem 

direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. (ONU, 1948) 

 

 

A Carta Magna (BRASIL, 1988) prevê, em seu artigo 5º, inciso X, que: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.    

É certo que o direito à intimidade dentro do ambiente prisional é limitado pelos 

procedimentos de segurança, no entanto esse tolhimento deve ser o menor possível, 
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preservando a vida privada do indivíduo preso para que possa receber tratamento digno e 

tornar-se apto à vida em sociedade. O estigma que carrega a pessoa presa, por si só, afeta sua 

vida privada, sua honra, pois a execração pública a que são submetidos, seja pela sua 

comunidade, seja pela mídia televisiva, destrói sua autoestima e impede o seu reconhecimento 

enquanto pessoa merecedora de respeito e dignidade. 

Quando se fala desse direito em relação ao ambiente prisional feminino essa 

questão é ainda mais delicada, dada a maior exposição em face da curiosidade existente sobre 

a criminalidade feminina. Além disso, o espaço privado da mulher, em virtude dos diversos 

papéis que acumula, é maior, abrangendo os filhos, cujo contato e convivência são 

indispensáveis. 

É nessa perspectiva que as instituições prisionais femininas devem possuir 

ambientes e espaços adequados para possibilitar as visitas de filhos e familiares, bem como as 

visitas íntimas de seus companheiros, mesmo que ocorra em número bem inferior ao 

verificado nos presídios masculinos, o que é observado na prática, conforme será analisado 

adiante. 
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4 A MULHER EM SITUAÇÃO DE PRISÃO E O DIREITO FUNDAMENTAL À 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR  

 

Particularmente em relação à mulher em situação de prisão, os vínculos familiares 

e afetivos são rompidos mais facilmente. Isso decorre da dificuldade de permanência com os 

filhos na prisão, dos obstáculos à visitação ou do abandono familiar, mais observado no 

ambiente carcerário feminino. 

É por tais razões que a convivência familiar da mulher presa com seus filhos, 

maridos ou companheiros e demais familiares é pouco observada. As pesquisas e estudos 

realizados nas mais diversas instituições prisionais femininas apontam comumente para o 

fenômeno do abandono familiar, pois poucas recebem visitas semanalmente. Ademais, quanto 

à visita íntima, verifica-se um número ainda menor de maridos ou companheiros nas 

penitenciárias para manter o vínculo afetivo com suas parceiras presas. 

Outro fator importante é a complexidade da gravidez no ambiente prisional, pois 

envolve o delicado momento do parto, a amamentação e a permanência dos filhos com suas 

mães. A Constituição Federal prevê o período de seis meses para que a presa permaneça com 

seu filho, ou seja, apenas durante a amamentação. Ainda que se considere que todas as 

penitenciárias femininas do país possuem espaço apropriado de permanência com o recém-

nascido, o que não é verificado, tal período é considerado curto, tendo em vista a gravidade do 

rompimento do laço afetivo entre mãe e filho.  

De outro modo, conforme dito acima, ainda há várias instituições femininas que 

não dispõem de creche, maternidade, berçário ou espaço similar para a permanência da mãe 

presa com seu filho. Essa é, inclusive, umas das peculiaridades da estrutura arquitetônica de 

uma penitenciária feminina, cujo espaço deve prestigiar a qualidade da mulher de ser mãe, o 

que não ocorre com o gênero oposto, por óbvio.  

Infelizmente não é observada essa distinção entre os gêneros no ambiente 

prisional, razão pela qual as prisões femininas raramente contam com esses espaços em sua 

estrutura. 

 

4.1 A MULHER PRESA E A MATERNIDADE 

 

A maternidade é talvez a maior especificidade de gênero, vez que apenas a mulher 

é preparada biologicamente para engravidar. Ser mãe, portanto, é um sentimento 
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experimentado apenas pela mulher, cuja gravidez, parto e permanência com o filho são de 

sublime importância. 

Toda mulher tem direito ao acompanhamento médico e psicológico antes, durante 

e depois do parto. A mulher encarcerada igualmente faz jus a esse acompanhamento, pois sua 

condição de mãe está acima de toda e qualquer conduta ilícita que possa ter praticado, pois, 

do contrário, haveria uma injusta punição da criança que está em seu ventre. Assim preceitua 

o artigo 14, parágrafo 3º da Lei nº 7.210/1984: “será assegurado acompanhamento médico à 

mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido”. 

Ademais, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), 

especificamente em seu artigo 8º, parágrafo 4º, que à gestante, encarcerada ou não, será 

proporcionada a assistência psicológica para minimizar os efeitos do estado puerperal, senão 

vejamos: 

 

“Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, 

no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as 

consequências do estado puerperal” (BRASIL, 1990) 

 

 

Tal previsão legal se mostra extremamente importante quando verificada a 

condição da gestante encarcerada, cujo estado emocional está mais fragilizado devido as 

condições em que está submetida, a expectativa do parto e a dúvida sobre a possibilidade de 

permanecer com o bebê na prisão, dentre outras instabilidades psicológicas próprias do 

cárcere. 

Outra importante disposição legal constante na Lei de Execução Penal se refere ao 

local para gestantes e parturientes, tendo em vista a sua maior vulnerabilidade dentro do 

ambiente prisional, sendo necessário que sejam alocadas em local de fácil acesso e 

observação. Assim dispõe o artigo 89 da referida Lei: “(...) a penitenciária de mulheres será 

dotada de seção para gestante e parturiente (...)”. 

Assim, em face dessa especial peculiaridade, a gestação dentro do ambiente 

prisional deve ser levada em conta em todas as políticas públicas voltadas para a população 

feminina encarcerada.  

Após o parto, portanto, a mãe encarcerada terá direito de permanecer com seu 

filho até, no mínimo, os seis meses de vida do bebê. Essa previsão normativa traduz com 

perfeição a importância do aleitamento materno, cujo impedimento somente poderá ocorrer 

por razões médicas, conforme dispõem as Regras Mínimas para o Tratamento de Mulheres 
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Presas: “Não se impedirá que as presas amamentem seus filhos, a menos que haja razões 

médicas concretas para tal”. 

Assim prevê o artigo 5º, inciso L da Constituição Federal de 1988: “às presidiárias 

serão asseguradas condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o 

período de amamentação”. 

No mesmo sentido a Lei de Execução Penal determina, em seu artigo 83, §2º: 

 

Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde 

as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 

6 (seis) meses de idade. (BRASIL, 1984) 

 

 

Ainda com o objetivo de garantir o aleitamento materno, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente expressamente determina em seu artigo 9º: 

 

O Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas 

ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa 

de liberdade. (BRASIL/1990) 

 

 

Considerando a essencialidade do aleitamento materno para nutrição do recém-

nascido, este deve ser garantido a toda e qualquer criança. No ambiente prisional não poderia 

ser diferente, devendo ser preservada a permanência da mãe com seu bebê durante o período 

de amamentação e em local adequado. A instituição prisional feminina, portanto, deve ser 

dotada de berçário ou creche para viabilizar esse contato tão sublime entre mãe e filho, além 

de propiciar palestras e campanhas para orientação das mães encarceradas sobre a importância 

do aleitamento materno. 

Do mesmo modo, a permanência do recém-nascido com a mãe se mostra 

indispensável também à sua boa formação, razão pela qual essa convivência deve ser 

garantida não apenas para fins de amamentação. O Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, tratando 

da questão, explana: 

 

Desde o seu nascimento, a família é o principal núcleo de socialização da criança 

(...). A segurança e o afeto sentidos nos cuidados dispensados, (...) bem como pelas 

primeiras relações afetivas, contribuirão para a capacidade da criança de construir 

novos vínculos; para o sentimento de segurança e confiança em si mesma, em 

relação ao outro e ao meio; desenvolvimento da autonomia e da autoestima; 

aquisição de controle de impulsos; e capacidade para tolerar frustrações e angústias, 

dentre outros aspectos. (BRASIL, 2006) 
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Essa questão traz em seu bojo certa complexidade, tendo em vista que o filho de 

uma mãe encarcerada nasce e inicia sua vida dentro de um ambiente prisional, carregado de 

estigmas e influências negativas. Por outro lado, o desenvolvimento da criança está 

intrinsecamente ligado a processos biológicos, psicoafetivos, cognitivos e sociais que o 

ambiente carcerário dificilmente consegue fomentar, seja pela privação da liberdade, seja 

pelas condições de saúde, higiene, alimentação e outros fatores negativos. 

Por isso a convivência familiar é um direito fundamental de toda criança, pois 

influencia positivamente na formação de sua personalidade. Assim, permanecer com a mãe 

durante os primeiros meses de vida, receber visita dos outros familiares periodicamente e 

usufruir de condições materiais mínimas dentro da prisão são essenciais para a formação do 

caráter do indivíduo ali nascido. 

Analisando os dados obtidos por meio de pesquisa realizada com 452 

(quatrocentos e cinquenta e duas) presas, no período de 12 a 22 de junho de 2011, pela 

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher, tem-se alguns resultados 

relevantes.  

No que pertine à maternidade, constatou que 354 (78,3%) mulheres têm filhos, 82 

(18,1%) não tinham filhos e 16 (3,5%) deixaram de informar. Dessa forma, a maioria das 

mulheres presas são mães, o que reafirma a ideia de que a mulher carrega a culpa pela prática 

do delito e pelo abandono dos filhos. 

 

Figura 1- Mães no cárcere 

 

Elaborado pela Autora 
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Com base no último Censo Penitenciário, realizado entre os anos de 2013 e 2014, 

pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará em parceria com a Universidade 

Federal do Ceará, restou constatado que onze por cento das presas estavam grávidas, 

conforme se verifica abaixo: 

 

Figura 2- Gravidez no sistema prisional 

 

Fonte: Censo Penitenciário 

 

Outro dado importante relacionado à maternidade no cárcere é que na maioria dos 

casos, após o afastamento da mãe, a criança fica sob a responsabilidade dos avós maternos 

44% (quarenta e quatro por cento), ao passo que somente 6,0% (seis por cento) ficam sob os 

cuidados paternos, após o seu afastamento da mãe. 

 

Figura 3- Responsável pela criança após o desligamento. 

 

Fonte: Censo Penitenciário 
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Por fim, com base nos aspectos mais importantes que permeiam a maternidade, 

verifica-se a sua complexidade fora e mais ainda dentro do cárcere. A mulher que passa a ser 

mãe dentro do cárcere enfrenta momentos de maior vulnerabilidade, diante de tal 

especificidade de gênero. Daí porque o indispensável fomento de meios que permitam a 

fruição da maternidade de modo menos doloroso possível, amenizando as suas consequências 

no ambiente prisional. 

 

4.2 A MULHER PRESA E O ABANDONO FAMILIAR 

 

Outro fenômeno importante observado na prisão de mulheres é o abandono 

familiar. A sociedade entende que quando a mulher pratica um crime há tanto a transgressão 

da ordem social como da ordem familiar. Isso decorre do papel historicamente atribuído ao 

ser feminino, relacionado à maternidade, à família, tornando a criminalidade feminina mais 

agressiva. 

A entrada da mulher no mercado de trabalho e, portanto, sua atuação nos espaços 

públicos fez com que, naturalmente, o mundo do crime fosse também invadido por elas. A 

prática do crime, antes vista apenas no mundo masculino, passa a ser frequentemente 

observada no ser feminino. Dessa incompatibilidade de papéis que nasce a transgressão 

feminina como mais grave e causadora de desastres familiares. 

Em virtude dessa dupla culpabilidade, a mulher presa se encontra em situação de 

maior vulnerabilidade, deixando de se reconhecer como mulher, perdendo, portanto, sua 

feminilidade e todos os seus traços. É nesse aspecto que o sentimento de reprovação, vindo da 

família ou da sociedade, é duplamente intensificado, dificultando o resgate da autoestima, da 

autoconfiança e da identidade da mulher. 

Nas palavras de Lemgruber: 

 

Não há mulher tão reprimida como a mulher marginal. Não há ser humano tão ferido 

em sua dignidade, tão carente de amor-próprio quanto a mulher marginal. [...] O 

malandro não se sente culpado, o malandro nunca está arrependido [...] O malandro 

autolegitima, o malandro tem orgulho e amor-próprio. [...]. Para a mulher, ser 

marginal nunca será uma arte, será sempre uma desonra. [...] Também no que diz 

respeito a delinquência, não causa surpresa verificar que as infrações femininas são 

objeto de maior repulsa e condenação se analisadas à luz das expectativas de papéis 

para homens e mulheres. (LEMGRUBER, 1983 apud REIS,1999, p. 98): 
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É em razão disso que se observa o fenômeno do abandono familiar. Aos poucos 

os familiares deixam de visitar as mulheres nos presídios, seus filhos são levados a abrigos, 

pois raramente encontram quem aceite tal responsabilidade. Ainda mais frequente é o 

abandono pelo marido ou companheiro, contrariamente ao que se observa nos presídios 

masculinos. 

Conforme os dados o último Censo Penitenciário, as mulheres recebem menos 

visitas do que os homens. Restou comprovado que 87,3% não são visitadas pelo (a) 

companheiro (a) ou pela mãe (69,0%), o mesmo ocorrendo com os outros parentes. Dentre as 

internas que recebem visitas, a mãe (27,6%) aparece como a pessoa mais presente neste item. 

Quanto aos homens, visualiza-se que são visitados com maior frequência pelas (os) 

companheiras(os) (41,9%) e genitoras (27,6%).  

 

Tabela 1- Frequência de visitas recebidas pelo detento em função do gênero. 

 Fonte: Censo Penitenciário 

 

Com base no panorama acima fica claro o abandono da mulher pelos familiares na 

prisão, tendo em vista o reduzido quantitativo de visitas. Em relação ao preso essa realidade é 

diferente, pois é constatado um número bem maior e frequente de visitantes. Isso demonstra 

que a mulher é capaz de assumir o papel de mãe e esposa, dificilmente abandonando o marido 

preso, suprindo todas as suas necessidades, inclusive materiais. No caso da mulher presa não 

se observa com frequência a assunção desses papéis por parte do companheiro. 

As consequências do abandono familiar são inúmeras. A primeira e principal 

delas é a redução da possibilidade de reinserção social. Sem o apoio da família e sem o 

contato com os filhos, a mulher presa perde as expectativas sobre futuro e não encontra 

suporte para superar os encargos do cárcere. Outra consequência é a baixa autoestima, uma 
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vez que se sente rejeitada pelos seus parentes, causando diversos problemas de ordem 

psicológica. 

Ademais, as instituições prisionais, em geral, não conseguem suprir materialmente 

de forma adequada todas as presas, tendo em vista a superlotação e a escassez de recursos 

direcionados para o sistema penitenciário. Em razão disso, as visitas de familiares são de 

suma importância para a manutenção material das internas, por meio da entrega de materiais 

de higiene, alimentação, dentre outros. Assim, se a mulher presa não recebe visita, seus 

recursos materiais no presídio são limitados, devendo, por vezes, se submeter às demais 

internas que possam lhe fornecer ajuda material. 

 

4.3 A MULHER PRESA E O DIREITO À VISITA ÍNTIMA 

 

A visita íntima deve ser compreendida em seu sentido amplo, tratando-se de um 

direito, com preservação da intimidade, não sendo razoável afirmar que é uma regalia, como 

consta do Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará, datado de 16 

de abril de 2010, no artigo 57, inciso I. De outro modo, consta no mesmo regimento, em seu 

artigo 154, senão vejamos: 

A visita íntima constitui um direito e tem por finalidade fortalecer as relações 

afetivas e familiares, devendo ser requerida pelo preso interessado ao Diretor da 

Unidade. (CEARÁ, 2010) 

 

 

A Resolução nº 1, de 30 de março de 1999 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária estabelece que o direito à visita íntima em presídios é assegurada a 

ambos os sexos, o que não se verificava anteriormente, tendo em vista a proibição existente 

em alguns presídios brasileiros quanto à visita íntima para mulheres presas. Assim dispõe o 

artigo 1º da referida resolução: 

 

A visita íntima é entendida com a recepção pelo preso, nacional ou estrangeiro, 

homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro, no estabelecimento prisional em 

que estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade 

sejam asseguradas. (BRASIL, 1999) 

 

 

Além disso, o estabelecimento prisional deve não somente garantir tal direito 

como também fornecer condições estruturais adequadas, contando com espaços reservados 

para a realização de visitação, sem colocar em risco a privacidade e intimidade da mulher 

presa e seu visitante. Em virtude da baixa quantidade de visitantes nos presídios femininos, 
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principalmente maridos e companheiros, é comum a unidade prisional não possuir local 

apropriado para visitas íntimas. Essa deficiência é uma das causas desse abandono pelos 

parceiros, dadas as condições vexatórias a que são submetidos. 

Do mesmo modo, é importante atentar para os direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres presas, garantindo-lhes acesso aos serviços de saúde da mulher. Em virtude do baixo 

nível de escolaridade da maioria das internas, bem como o ambiente em que se encontram, o 

aconselhamento de saúde sexual e reprodutivo, incluindo a discussão e oferta de métodos 

contraceptivos e de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis são essenciais. 

Há que observar o direito da presa à gravidez e à maternidade, com a realização 

de cursos de formação visando a capacitação das presas, agentes penitenciários e agentes de 

saúde, inclusive com a participação sociedade civil, por meio dos conselhos da comunidade e 

organizações não governamentais. A promoção desses cursos se mostram importantes, pois 

refletem a construção social da sexualidade e as relações de gênero, bem como ressalta as 

questões referentes à método contraceptivo, consultas ginecológicas, exames papa nicolau e 

preventivo do câncer de mama. 

Uma questão peculiar em todo ambiente prisional feminino é a homossexualidade 

acentuada, apontada como consequência da privação da vida sexual da mulher em virtude da 

pouca visitação. O reduzido quantitativo de visitas íntimas, além de acarretar depressão, baixa 

autoestima, também contribui para a prática homossexual, mais frequentemente observada 

nos ambientes carcerários femininos, haja vista a carência afetiva decorrente do abandono 

familiar. 

 Isso se deve também ao processo de masculinização a que são submetidas, pois 

ao praticar um crime, a mulher adentra em espaço predominante masculino, haja vista a 

questão do estigma da criminalidade feminina. Considerando, portanto, que “presídios são 

feitos para homens”, que “apenas eles podem cometer crimes” e outros pressupostos 

construídos a partir dos papéis socialmente impostos, a mulher criminosa passa a se 

identificar melhor como ser masculino, mudando a aparência, usando roupas íntimas 

masculinas e mantendo relações com outras mulheres. 

Analisando os dados obtidos no Censo Penitenciário, verifica-se que apenas 9,6% 

das mulheres recolhidas recebem visita íntima. Estes dados permitem inferir o exposto acima, 

demonstrando a intensidade da privação a que se submete a mulher presa. Com relação aos 

homens, 52,6% não recebem visita íntima, enquanto 89,7% das mulheres não recebem este 

tipo de visita. 
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Tabela 2- Distribuição dos detentos por gênero e recebimento de visita íntima. 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Penitenciário 

 

Nesse sentido é possível inferir a dupla condição de isolamento da mulher 

encarcerada, pois além de sofrer privação em sua liberdade, sofre com o abandono do 

companheiro ou marido. Esse panorama indica que para o homem é mais difícil manter um 

relacionamento com uma mulher presa, submetendo-se às visitas no presídio, passando por 

vistorias e outras dificuldades.  

Contudo, é dever do Estado garantir que a visita íntima ocorra normalmente, 

construindo espaços apropriados nas unidades prisionais, reduzindo os entraves burocráticos e 

otimizando o processo de entrada e saída dos visitantes, para evitar que os poucos visitantes 

sejam desestimulados e optem pelo abandono. Muito embora essa questão envolva a 

peculiaridade do ser feminino, em virtude das divergências culturais em torno do gênero, a 

Administração Penitenciária deve promover ações que atraiam os familiares e companheiros 

ou maridos para a convivência com a mulher presa, evitando que esses momentos sejam 

constrangedores e vexatórios. 

 

4.4  REINTEGRAÇÃO SOCIAL: NOVOS PARADIGMAS 

 

É certo que, conforme análise do atual sistema penitenciário feminino, é essencial 

a discussão acerca de formas alternativas de aplicação da pena, com o intuito de possibilitar 

uma convivência harmônica entre o sistema carcerário e o respeito aos direitos fundamentais 

das mulheres presas. O fracasso da pena privativa de liberdade tem contribuído para uma 

reflexão acerca de novas formas de punição, cujo objetivo de ressocialização seja cumprido. 

Porém, a pena privativa de liberdade ainda será necessária e, portanto, deve ser 

repensada. As penas alternativas, a justiça restaurativa e outras formas de aplicação de sanção 

menos agressivas e mais eficazes na reintegração social do indivíduo têm sido estudadas e 

implementadas em alguns casos.  
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No entanto, enquanto houver pena privativa de liberdade, esta deve ser 

compatibilizada com o princípio da dignidade da pessoa humana, adequando a execução da 

pena às condições de sobrevivência e respeito mínimos devidos a todo ser humano. 

Especificamente no que diz respeito às mulheres presas, modificações estruturais nos 

presídios, atendimentos médicos, sociais, jurídicos e psicológicos direcionados ao gênero 

feminino, a preservação de sua intimidade e a manutenção de laços afetivos e familiares são 

medidas que minoram o sofrimento no cárcere, especialmente para mulheres. 

De outro modo, a participação da comunidade também é importante no 

cumprimento da pena. Por meio dos Conselhos da Comunidade é possível o acompanhamento 

do cumprimento da pena daquele que transgrediu a lei, promovendo encontros, visitas e 

assistência material, proporcionando uma adequada sobrevivência no ambiente prisional. No 

que tange às mulheres, tendo em vista o frequente abandono familiar, os eventos, encontros, 

palestras e doações promovidas pelos conselhos são mais relevantes e necessários. 

Do mesmo modo, o contato entre as internas e a sociedade permite a sua 

reintegração, pois conhecem os valores sociais vigentes extramuros. Essa relação é 

indispensável à efetiva reintegração social. Com isso visa-se evitar o chamado fenômeno da 

prisionização, permitindo que a pessoa privada de sua liberdade consiga, paulatinamente, 

retornar ao convívio social, conhecendo e reaprendendo as regras e valores da sociedade, em 

detrimento dos costumes carcerários, cujos efeitos são reconhecidamente prejudiciais à 

construção de um novo comportamento.    

Assim, é essencial a participação da família, da comunidade e do Estado para a 

obtenção do resultado primordial da aplicação da pena, afinal o indivíduo preso retornará 

indubitavelmente ao meio social e é esperado que não pratique novas condutas delituosas. 

Evitar, portanto, a reincidência é um dever conjunto de todos os membros da sociedade, desde 

a execução da pena de acordo com os preceitos do princípio da dignidade da pessoa humana 

até a aceitação do egresso, sem estigmas e preconceitos, ofertando-lhe novas oportunidades. 

No caso do encarceramento feminino, o processo de reintegração social se torna 

mais complexo e, por isso, deve ser adequadamente implantado nas instituições penais 

femininas. É preciso garantir uma estrutura que permita à mulher se identificar como ser 

feminino, ainda que infratora, manter contato com familiares, principalmente os filhos, 

evitando o abandono familiar tão frequente, bem como permitir que possa experimentar a 

maternidade, inerente à mulher, caso queira, de forma respeitosa e preservando a dignidade 

dela e de seu filho, dentre outras particularidades que lhe são próprias. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O estudo da mulher envolve uma série de reflexões acerca da questão de gênero, a 

submissão a que está submetida e ao papel complexo conferido ao ser feminino. A mulher 

carrega consigo várias expectativas que a sociedade deposita sobre ela, exigindo que seja boa 

filha, esposa paciente e mãe exemplar, entre outras tarefas dirigidas ao gênero. Essa divisão 

de papéis entre masculino e feminino criou a dificuldade de aceitação da criminalidade 

feminina, inclusive como consequência da entrada da mulher nos espaços públicos, 

anteriormente proibidos. 

A discriminação de gênero, portanto, ocorre igualmente nos ambientes prisionais, 

mas suas consequências são mais gravosas. A história tem mostrado que as prisões não foram 

projetadas para mulheres, cuja transgressão era corrigida pela Igreja, com a purificação da 

alma daquela pecadora, dada a maior repulsa que tinha da mulher criminosa. Assim, a 

criminalidade feminina aumentou, encontrando respaldo na ausência de políticas públicas que 

particularizasse suas peculiaridades e compreendesse a complexidade da prisão feminina. 

Além disso, a mulher passou a praticar crimes ditos masculinos, que exigem maior 

planejamento e crueldade, superando a ideia de que somente praticam crimes de aborto, 

infanticídio e homicídio passional. 

Outro importante aspecto é a culpa exacerbada que carrega a mulher delinquente, 

vez que, ao infringir a lei, viola também a estrutura familiar e social que elegeu a mulher 

como responsável pela criação dos filhos e pela união da família. Ocorre, portanto, aos olhos 

da sociedade, uma dupla transgressão, pois a mulher criminosa abandona os filhos e o lar, 

cujo zelo lhe compete. Ao homem não é exigida tamanha responsabilidade, pois é sabido que 

seus filhos e seu lar ficará resguardado, pois conta com os cuidados de uma mulher, seja a 

esposa, a filha ou a mãe. 

Desse modo, o encarceramento feminino é carregado de fatores psicológicos, 

biológicos, familiares, sociais e culturais importantes, diferenciando-o totalmente do ambiente 

prisional masculino. É nesse sentido que deve ser peculiar, particularizando os anseios e 

necessidades da mulher, ainda que presa, pois praticar crimes também é possível ao ser 

feminino. As prisões femininas devem conter uma estrutura singular, direcionada às mulheres, 

observadas suas necessidades básicas, suas condições biológicas e psicológicas e o caráter 

ressocializador da pena, evitando o estigma dentro do estigma, qual seja, ser mulher e ser 

criminosa. 
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Os direitos fundamentais da mulher presa devem ser garantidos e devidamente 

implementados. É impossível a ressocialização sem a garantia dos direitos básicos de todo 

cidadão, pois apenas lhe foi privada a liberdade de locomoção, permanecendo intacta a sua 

condição de mãe, mulher e esposa.  

Assim, a maternidade deve ser preservada, vez que é direito da mulher, 

encarcerada ou não, com toda a assistência médica necessária antes, durante e após o parto. 

Sua convivência com os filhos recém-nascidos, ainda que somente durante o período de 

amamentação, deve ser viabilizada, com a construção de berçários apropriados para esse 

primeiro contato entre mãe e filho. As visitas familiares também devem ser garantidas, para 

evitar o rompimento de laços entre mães presas e filhos, bem como demais familiares, 

caracterizando o abandono familiar que frequentemente é observado nos presídios femininos. 

Por outro lado, enxergar a mulher como ser delicado, fraco e incapaz de praticar 

condutas delituosas dificulta a aplicação e execução da pena. Na medida que o 

encarceramento feminino se iguala ao masculino, as diferenças de gênero são desvalorizadas, 

fazendo a mulher perder sua identidade e sofrendo um processo de masculinização, pois 

somente assim se aceitam dentro do ambiente prisional.  

Há que haver equilíbrio, pois a afirmação de que a mulher é sempre inofensiva, 

culturalmente construída no imaginário social, impede sua autoafirmação e induz à absorção 

do comportamento masculino, exacerbando a violência dentro das unidades prisionais 

femininas. 
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