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E assim termino a última pesquisa de campo, de um total de 05 

presídios, com a seguinte frase: “ cada um que passa em nossa vidas, 

leva um pouquinho de nós e deixa um pouquinho de si”. Espero ter 

deixado um pouco de esperança e solidariedade para aqueles que se 

encontram privados de liberdade. E levo o lamento de cada preso(a), o 

olhar triste, o abandono, o choque de ver mãe e filha partilhando a 

mesma cela. Mas levo também o sorriso da senhora de cabelos brancos, 

do jovem bonito e sem os dentes da frente, da moça que arrumou o 

cabelo se olhando em um pedacinho de espelho, passou batom, rímel, 

para responder à pesquisa. E dentro do meu coração a certeza que cada 

um deles são como nós: seres humanos perfeitos e falíveis. 

 

Dedico esse trabalho a todos aqueles que lutam por um mundo melhor, 

com menos desigualdade e que vêem no Outro, a reponsabilidade por 

um acolhimento fraterno. Que o amor incondicional seja um eterno 

aprendizado. 
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RESUMO 

 

  

O presente trabalho, por meio da pesquisa de campo em duas unidades penitenciárias femininas, 

objetiva verificar se o meio ambiente é adequado nas unidades prisionais do Complexo 

Feminino Estevão Pinto (PIEP) e na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado 

(APAC) Feminina de Itaúna. A partir dessa análise, demonstrar a importância do meio ambiente 

equilibrado durante o cumprimento da pena. A lei de execução penal é utilizada para definir o 

conceito de meio ambiente carcerário. O método aplicado é o quantitativo-qualitativo. O 

instrumento de coleta de dados empregado consiste na aplicação de questionário estruturado 

com questões fechadas. A partir da premissa de que o direito fundamental ao meio ambiente é 

direito à vida, busca-se estabelecer a obrigatoriedade do Estado propiciar meios que 

possibilitem a fruição desse direito. A legislação nacional e a internacional amparam essa 

pretensão, de forma clara e objetiva. No mesmo viés, os direitos humanos como projeto de 

sociedade, possibilitam a reflexão e o comprometimento pessoal como agente promotor na 

consecução desse direito. Lévinas, convoca a necessária abertura ao Outro, para que se possa 

enxergar o Outro por meio da alteridade. O Outro se mostra pelo Rosto que nos convoca à 

responsabilidade. O presente trabalho busca, dessa forma, analisar, por meio do método 

empírico, a percepção das presas a respeito do meio ambiente prisional, bem como a 

importância de ter um ambiente adequado dentro do cárcere com vista à recuperação e à 

ressocialização do indivíduo e do meio social, por consequência. 
 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Pesquisa de Campo. Mulheres Presas. Princípio da Alteridade. 

Direito Fundamental. Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  
 

The present study, through field research in two female prison units, aims to verify if the 

environment is adequate in the prison units of the Estevão Pinto Female Complex (PIEP) and 

the Association of Protection and Assistance to the Convicted (APAC) Feminina de Itaúna . 

From this analysis, demonstrate the importance of the environment balanced while serving the 

sentence. Criminal enforcement law is used to define the concept of the prison environment. 

The method applied is quantitative-qualitative. The instrument used to collect data consists of 

the application of a structured questionnaire, with closed questions. From the premise that the 

fundamental right to the environment is the right to life, it is sought to establish the obligation 

of the State to provide means to enable the enjoyment of this right. National and international 

legislation support this claim in a clear and objective manner. In the same vein, human rights, 

as a project of society, enable reflection and personal commitment, as a promoter agent in the 

achievement of this right. Lévinas, summons the necessary opening to the Other so that the 

Other can be seen through alterity. The Other is shown by the Face that calls us to responsibility. 

The present work seeks to analyze, through the empirical method, the prisoners' perception of 

the prison environment, as well as the importance of having an adequate environment within 

the prison with a view to recovery and resocialization of the individual and the Social 

environment, as a consequence. 

 

Keywords: Environment. Field research. Women Prey. Principle of Alterity. Fundamental right. 

Human rights 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem necessita de mecanismos de proteção de direitos e de instrumentos de 

garantias para que sejam estabelecidos limites ao poder estatal. Ainda assim, a dignidade 

humana é constantemente aviltada pelos mais diversos fatores, dentre estes, o pré julgamento e 

a certeza dos valores determinados pelo próprio homem.  

Nesse ponto, insere-se o princípio da alteridade e a ideia da abertura ao Outro para 

que se consiga enxergar o Outro que é diferente de si. O Outro não precisa da nossa aceitação, 

pois ele existe independente de nós, mas o entendimento (sobre ele) possibilita a 

conscientização de que ele é um ser dotado de direitos e garantias fundamentais. Essa ideia é o 

norte do trabalho desenvolvido, vez que o tema proposto é alvo de preconceitos. O fato do 

homem encontrar-se preso não retira-lhe o ‘status’ de detentor de direitos fundamentais. 

A nomenclatura não é importante para a designação do homem como sujeito de 

direitos. Entretanto, didaticamente, alguns autores, como Sarlet, estabelecem essa distinção. Os 

direitos fundamentais encontram-se positivados pela Constituição, como forma de garantir a 

efetividade e a aplicabilidade a todos, sem distinção. Já os direitos humanos são protegidos no 

âmbito internacional, independente de previsão constitucional. Os direitos humanos decorrem, 

pois, da condição de homem dotado de dignidade humana. 

A Constituição Federal (CF), no artigo 5º, elenca uma série de direitos e garantias 

fundamentais. O parágrafo 2º do artigo 5º da CF aduz que existem outros direitos assumidos 

pelo Brasil, por meio de tratados internacionais.  

Importa sublinhar que a emenda constitucional número 45/2004 insere o parágrafo 

terceiro no próprio artigo 5º, alongado o rol de direitos, a partir da inserção dos tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos, com status de emenda constitucional. 

A aplicabilidade das normas fundamentais é imediata, conforme dispõe o parágrafo 

1º do mesmo artigo. Portanto, o Poder Público tem o dever de estabelecer políticas para 

implementação desses direitos constitucionais.  

Somente essa previsão já é suficiente para sustentar a incidência de direitos e 

garantias às pessoas privadas de liberdade. Não obstante, o artigo 225 do texto constitucional 

prevê que o meio ambiente equilibrado é direito de todos. 

Além da previsão constitucional, é preciso relacionar a lei de execução penal que 

designa um rol de direitos e de garantias ao preso. No âmbito internacional, a ONU fixa 

parâmetros mínimos para o tratamento de presos, consubstanciado nos documentos: 

As Regras Mínimas para o Tratamento de Presos (1955), Regras de Mandela (atualização em 
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2016) e as Regras de Bangkok, que estabelecem regras específicas para presas mulheres (versão 

traduzida em 2016). 

A preocupação com o sistema carcerário já deu origem a duas CPI’s (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) denominadas CPI carcerária, uma em 2007 e outra em 2015. Nessa 

ocasião, foi designada uma comissão composta por parlamentares que redigiram um relatório 

assustador da situação dos cárceres brasileiros com diversas sugestões, após uma série de visitas 

aos presídios. 

No âmbito do judiciário, tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) a ADPF (Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental) 347, requerendo que a Corte declare a atual 

situação do sistema penitenciário brasileiro como “Estado de Coisa Inconstitucional”, já que viola 

preceitos fundamentais da Constituição Federal e, em especial, viola direitos fundamentais dos 

presos. Em razão disso, requer que a Corte determine à União e aos Estados que realizem várias 

providências com o objetivo de sanar as lesões aos direitos dos presos. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, conhecido como PNDH3, 

foi instituído pelo Decreto 7.177, de 12 de maio de 2010, que incorporou resoluções da 11ª 

Conferência Nacional de Direitos Humanos, determina, como um dos pilares, a reestruturação 

do sistema penitenciário, por meio de ações programáticas, todas visando à humanização da 

pena. O meio ambiente é parte integrante desse programa, atentando-se para a importância de 

diretrizes que possibilitem uma vida digna no cárcere. 

Com base nesse arcabouço jurídico, afirma-se que o meio ambiente equilibrado é 

parte do rol de direitos fundamentais das mulheres encarceradas. 

Este estudo tem como abordagem o seguinte tema-problema: o meio ambiente 

carcerário feminino é adequado nas unidades do Complexo Feminino Estevão Pinto e na APAC 

Feminina de Itaúna? O objetivo geral é verificar as condições do meio ambiente carcerário 

feminino, sob a ótica das presas nessas duas unidades. Os demais objetivos subsumem-se a 

sistematizar o meio ambiente, como direito fundamental das presas, analisar a opinião das 

detentas e recuperandas em relação à importância do ambiente adequado, durante o 

cumprimento da pena, a valoração dos direitos para fins de implementação, e, por fim, traçar 

um comparativo entre as duas unidades.  

Para tanto, utiliza-se, como metodologia, a pesquisa de campo, por meio da 

aplicação de questionários estruturados, compreendendo a visita ao Complexo Penitenciário 

Feminino Estevão Pinto (PIEP) e a APAC (Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado) feminina em Itaúna. A PIEP foi escolhida por ser a maior penitenciária 

exclusivamente feminina de Minas Gerais, onde se teria a possibilidade de ouvir o maior 



12 

 

número de mulheres encarceradas. A escolha da APAC tem como objetivo ouvir a opinião de 

mulheres presas em um sistema diferente para cumprimento de pena, sendo acolhido como 

modelo referencial no cumprimento da pena com maior dignidade. Dessa forma, pôde haver a 

comparação dos reflexos do meio ambiente vivenciado pelas presas entre as duas unidades, com 

diferentes sistemas de cumprimento de pena. A APAC de Itaúna foi escolhida por ser a primeira 

APAC feminina implantada no Estado de Minas Gerais. 

Os métodos utilizados são o quantitativo e qualitativo. A organização dos dados 

pela técnica quantitativa ocorre por meio da plataforma de dados google forms. No que tange à 

técnica qualitativa, é utilizada a forma descritiva, como auxiliar para as conclusões firmadas a 

partir das percepções apreendidas com a visita em campo e os relatos das detentas. As análises 

são feitas separadamente por unidade, seguidas de um estudo comparativo, ressaltando as 

diferenças encontradas. 

Foram utilizados como marco teórico a lei de execução penal e o filósofo 

Emannuel Lévinas: a lei para estabelecer o conceito de meio ambiente carcerário, partindo 

da premissa de que o rol de direitos elencados pelo diploma legislativo constitui o mínimo 

de direitos para formação desse conceito; o filósofo para demonstrar a importância da 

alteridade na compreensão do Outro como sujeito de direitos, independente da condição 

em que se encontra. 

Há uma falha na projeção de políticas públicas para o sistema carcerário, 

endossada pelo apoio da sociedade, que, a partir de valores predominantes, historicamente 

rechaça a ideia de investimentos em presídios. 

Muitos países já adotam outros métodos diversos da reprimenda prisional e 

direcionam os investimentos para outras áreas preventivas do crime. Esse assunto será 

abordado em aprofundado estudo posterior. Mas, hodiernamente, é importante estabelecer 

direitos e garantias para as pessoas privadas de liberdade, pois, o sistema penal atual 

determina a prisão como método punitivo para uma serie de condutas tidas como 

criminosas.  

Nesse sentido, é importante a obtenção do apoio da sociedade em ações 

determinantes para modificação do ambiente carcerário, em que a abertura ao Outro, por 

meio da solidariedade e da fraternidade, pode ser um instrumento propulsor na efetivação 

de medidas que propiciem dignidade aos encarcerados, partindo do princípio de que a 

Constituição Federal e documentos internacionais estabelecem direitos e garantias para 

tanto. 
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O primeiro aspecto a ser abordado é justamente o marco teórico Lévinas, que 

inicia a dissertação no capítulo 1, com o convite que é preciso sair de si, para ver o Outro. 

O contato com o Rosto avisa que o Outro é responsabilidade de cada um de nós. Ao iniciar 

os escritos com a proposta de Lévinas e a consagração do princípio da alteridade, propõe-

se a quebra de paradigmas e preconceitos, partindo-se de uma abordagem humanista e 

inclusiva.  

A seguir, no capítulo 2, busca-se o conceito de meio ambiente a fim de situar a 

utilização desse tema na pesquisa de campo, abordado nos questionários respondidos pelas 

presas e recuperandas. Esses termos ao longo da dissertação são empregados de acordo 

com o sistema prisional. O vocábulo presas refere-se as mulheres privadas de liberdade 

que cumprem pena no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, enquanto que recuperandas 

são as mulheres que cumprem pena na APAC. O termo “recuperanda” é utilizado como 

parte do método de ressocialização, significando um indivíduo em recuperação.  

Nesse capítulo ainda, delimita-se o conceito de direitos fundamentais, direitos 

humanos, até chegar à conclusão de que o direito ao meio ambiente é um direito 

fundamental, pois é direito à vida. A dignidade humana permeia o núcleo dos direitos 

fundamentais. Sob esse enfoque, o conceito de meio ambiente é apto a propiciar uma vida 

digna a todos os grupos, principalmente àqueles privados de liberdade, sob a custódia do 

Estado, que também estão protegidos pela Carta Constitucional e se encontram em estado 

de sujeição, sem alternativa. Portanto, é dever do Estado proporcionar um ambiente 

adequado no cárcere. 

A utilização da lei de execução penal para aferição do meio ambiente prisional 

teve como escopo objetivar o conceito para que pudesse ser utilizado como parâmetro para 

aferição pelas presas e recuperandas, ao responder o questionário.  

O enfoque dos direitos humanos, como um projeto da sociedade, buscou 

elucidar a falta de compreensão da própria sociedade a respeito do projeto de direitos 

humanos referente à dignidade no cárcere. O vocábulo “direitos humanos” é mal 

compreendido e, hodiernamente, não encontra aceitação no meio social. Desvinculado do 

seu real objetivo, foi usurpado por grupos que, sob a égide da totalidade, desvirtuam sua 

finalidade. O texto busca elucidar a verdadeira identidade dos direitos humanos. 

A metodologia adotada, assim como a escolha dos métodos constantes no capítulo 

3, foi uma opção que teve como objetivo valorar a opinião das presas. Todas as dificuldades são 

narradas com o intuito de demonstrar os obstáculos encontrados na escolha do objeto 

pesquisado. A importância dessa narrativa visa sublinhar que os resultados apreendidos devem 
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ser sopesados com os entraves que não foram impeditivos, mas macularam a pureza dos 

métodos formais. A prática demonstrou que concessões são obrigatórias para que ocorra a 

pesquisa. 

A partir de uma descrição minuciosa do caminho trilhado para consecução da 

pesquisa de campo, foi demonstrada a trajetória empreendida, que culminou com a aplicação 

dos questionários, após o cumprimento de todos os requisitos burocráticos para a entrada nos 

locais pesquisados. Dentre esses, a aprovação pelo Comitê de ética para realização da pesquisa 

com pessoas, principalmente por tratar-se de hipossuficientes, vez que encontram-se sob a tutela 

estatal. 

Para trabalhar a problemática apontada, houve a formação do grupo de pesquisa, 

compreendendo 10 alunas da graduação do curso de direito integral da Escola Superior Dom 

Helder Câmara, providência determinante para consecução do objetivo de entrevistar as presas. 

Ressalta-se a interlocução da graduação com a pós-graduação com oportunidade de ganho para 

ambos os lados. A pesquisa foi fortalecida com o aporte de pesquisadoras comprometidas com 

o resultado. Da mesma forma, as alunas da graduação tiveram a oportunidade da iniciação 

científica sob o prisma stricto-sensu. Parceria que rendeu bons frutos em prol da pesquisa. 

Houve aplicação dos questionários durante a visita ao Complexo Penitenciário 

Feminino Estevão Pinto (PIEP) e à APAC (Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado) feminina em Itaúna. Ambos foram objeto da pesquisa em que se aferiu a adequação 

do ambiente carcerário no cumprimento da pena, sob a perspectiva das presas e das 

recuperandas, respectivamente. 

A busca constante para o incremento da pesquisa levou à visitação de outras 

unidades que não foram inseridas na dissertação, por se distanciarem do objeto pesquisado. 

Contudo, foram importantes como parâmetros de aferição do ambiente carcerário, uma vez que 

possibilitaram o conhecimento de outras unidades de cumprimento de pena, a serem cotejadas 

com as unidades pesquisadas. 

As unidades visitadas foram: o presídio de Bicas, o presídio da Parceria Público 

Privada, conhecida como PPP  e o centro de referência à gestante privada de liberdade. Dessas, 

apenas a última foi inserida como apêndice, devido à importância em se analisar a situação da 

presa gestante e do bebê no cárcere. Esse tema, além de ser objeto de recentes reformas 

legislativas, ainda se encontra em destaque na mídia, portanto a relevância da inserção como 

apêndice, já que não foi permitida a aplicação dos questionários às detentas. Esclarece-se que 

o atendimento adequado para a gestante e a disponibilidade de creches, constaram nas perguntas 

feitas no questionário. 
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O capítulo 4 consiste na demonstração dos resultados da pesquisa no Complexo 

Penitenciário Feminino Estevão Pinto (PIEP) e na APAC (Associação de Proteção e Assistência 

ao Condenado) feminina em Itaúna. Na primeira unidade foram entrevistadas 97 detentas, 

enquanto que, na segunda, foram entrevistadas 23 recuperandas. 

Para a análise qualitativa, a técnica utilizada foi a descrição do ambiente pelas 

presas, por meio das observações realizadas durante a aplicação dos questionários. Foram 

objeto de verificação as considerações feitas pelas detentas  e as respostas dadas às perguntas. 

Da mesma forma, subsidiaram  a pesquisa as observações constatadas durante a visita.  

A análise quantitativa foi analisada por meio de gráficos, facilitando a visualização 

dos resultados aferidos. Os dados foram apresentados separados por unidade, com os 

respectivos gráficos que foram divididos por perguntas. 

Por fim, a discussão dos dados no capítulo 5 mostrou-se essencial para a finalidade 

de sopesar as variáveis que influenciaram as respostas, destacando as características de cada 

unidade e os reflexos decorrentes do ambiente, durante o cumprimento da pena. 

A proposta deste trabalho é uma tentativa de buscar soluções para o problema atual, 

de forma a minimizar os efeitos deletérios do cárcere. Se houver alguma melhora no ambiente 

prisional, tem-se a esperança de proporcionar uma vida mais digna e com alguma perspectiva 

para as mulheres encarceradas. 

Outras formas, tais como o desencarceramento, serão objeto de pesquisa e estudos 

futuros. 
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1 A NECESSÁRIA ABERTURA AO OUTRO – UMA PROPOSTA DE LÉVINAS 

 

Emmanuel Lévinas nasceu em 1906, na Lituânia, em meio aos conflitos das guerras 

constantes naquela região. Portanto, teve uma infância curta e tumultuada. “Infância muito 

curta, se assim se pode dizer, até o começo da guerra. Pouquíssimas lembranças. As coisas 

voltam em desordem ao espírito” (LÉVINAS apud POIRIÉ, 2007, p.51). O pai possuía uma 

livraria em um bairro que ficou conhecido após a guerra, como bairro da Liberdade, e o estudo 

do judaísmo era um dos mais elevados, do ponto de vista espiritual da Europa Ocidental. 

(POIRIÉ, 2007). 

Na casa do pai falava-se russo e a cultura russa teve muita influência nos estudos 

de Lévinas. “Os autores russos, como Púschkin, Gógol, Dostoiévski, Tolstói, mantêm em meu 

espírito todo seu prestígio apesar de todos os deslumbramentos de minha vida ocidental.” 

(LÉVINAS em entrevista à POIRIÉ, 2007, p.53). 

Aprendeu hebraico sozinho, com os estudos judaicos, ao ler a Bíblia. Em 1923, 

Lévinas parte para França. Em Estrasburgo inicia seus estudos filosóficos influenciado por suas 

leituras russas, principalmente Dostoiévski e Tolstói. “Livros percorridos pela inquietude, pelo 

essencial, a inquietude religiosa, mas legível como busca por um sentido da vida. “(LÉVINAS 

em entrevista à POIRIÉ, 2007, p.58). 

Os acontecimentos históricos e políticos influenciaram diretamente as leituras, os 

estudos filosóficos e os escritos de Lévinas. A tensão do período anterior à guerra pressentia o 

que estava por vir. Com a chegada da 2ª guerra, foi feito prisioneiro, mas, designado como 

intérprete de russo e alemão, não sofreu os horrores dos campos de concentração. “Eis-me de 

repente restrito a uma condição especial: declarado como judeu, mas poupado pelo uniforme 

do destino dos deportados, reagrupado com outros judeus em um comando especial”. 

(LÉVINAS apud POIRIÉ, 2007, p.74). 

Esses trechos da entrevista deixam claro a influência da época do nazismo nos 

escritos filosóficos anos mais tarde. 

 

Eu apreciei bastante - essa é uma das minhas experiências do cristianismo mais 

importantes -, durante todo esse período, a humanidade fraternal do homem de 

confiança do stalag que, por cada movimento seu, restaurava em nós a consciência de 

nossa dignidade. O homem se chamava abade Pierre, jamais soube seu sobrenome. 

Houve inúmeras citações do abade Pierre desde então, nas crônicas da caridade da 

França. Sempre pensei no mesmo que nos socorreu, nos reconfortou, como se o 

pesadelo se dissipasse, como se a própria língua reencontrasse seus acentos perdidos, 

e retornasse a uma nobreza anterior à corrupção. Mais tarde, a cada problema que 

surgia no comando judeu, queríamos retornar ao campo para falar de novo com o 

abade Pierre. (LÉVINAS apud POIRIÉ, 2007, p.74). 
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Como prisioneiro de guerra, teve acesso a livros, dedicando-se grande parte do 

tempo à leitura de Hegel, Proust, Diderot e Rousseau. Com o fim da guerra, Lévinas retorna à 

França e inicia os grandes escritos que deram origem às suas obras literárias. (POIRIÉ, 2007). 

Essa breve síntese de alguns anos da vida de Lévinas tem como escopo demonstrar 

as influências de seus pensamentos filosóficos, desde sua origem judia na Lituânia, como filho 

de um livreiro, perpassando pela vivência do holocausto como judeu, até as leituras e encontros 

com vários filósofos, expoentes à época.  

O objetivo desse introito é, por meio do conhecimento de períodos marcantes 

vivenciados pelo filósofo, haver substrato para facilitar a compreensão fidedigna do 

pensamento de Lévinas, que se baseia na abertura para o Outro, despindo-se de si mesmo, 

conceito tão difícil de ser compreendido por nós.  Tanto o conhecimento de alguns episódios 

da infância, dos anos de guerra vividos por Lévinas, quanto os trechos retirados da entrevista 

que Lévinas concedeu à Poirié poderão ajudar no entendimento do significado de enxergar o 

Rosto, assim como compreender a dimensão da responsabilidade que cada ser humano tem em 

relação ao Outro. 

 

1.1 Rompimento com a tradição filosófica 

 

A proposta de Lévinas tem como base filosófica o princípio da alteridade que 

consiste em enxergar o Outro. Não é tarefa fácil, pois, para que isso ocorra, deve haver um 

desprendimento de si para que o Outro seja visto sob sua própria ótica. 

Para fundamentar essa ideia, Lévinas questionou alguns conceitos básicos da 

filosofia ocidental, assim como alguns pensadores. Heidegger foi professor de Lévinas, o que 

não o impediu de criticar o pensamento do mestre. A ontologia de Heidegger de Ser e Tempo 

(1927) lida com a questão do ser a partir do ente que pergunta pelo ser, o Dasein (ser-aí), que é 

o homem. Para Heidegger, todas as vezes que os filósofos tentaram falar do ser, na verdade, 

falavam do ente, de acordo com cada época da metafísica: ideia, substância, saber absoluto. 

Assim, na visão de Lévinas, o ser é retomado por Heidegger, por meio da ontologia (LÉVINAS, 

2010). 

Para Lévinas, o Outro não está ligado ao ser. O momento ético precede o 

ontológico. O encontro do ser é anterior ao triunfo do ser. (POIRIÉ, 2007). Destaca-se o lugar 

do Outro para o eu, que possui primazia em relação a si. “Lévinas rompe com uma tradição 

filosófica que, de Platão a Hegel, conduzia de volta o Outro ao Mesmo no saber-poder do 
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pensamento. Essas filosofias, ao pensar no Outro, queriam neutralizar sua alteridade.” (POIRIÉ, 

2007, p.49). 

A filosofia de Lévinas pretende ser "sabedoria do amor a serviço do amor”. Se a 

filosofia quer compreender a humanidade, tem que se colocar a serviço do Outro pelo amor. “E 

não mais só querer uma generosidade do Mesmo para com o Outro e uma ingratidão do Outro 

para com o Mesmo.” (POIRIÉ, 2007, p.50-51). 

De acordo com Lévinas, o pensamento filosófico ocidental esquece das 

particularidades, agrega a totalidade em todos os conceitos. Essa filosofia totalitária influenciou 

vários regimes políticos do século XX em que há retirada da individualidade dos entes em prol 

dessa totalidade. O Eu se perde nessa totalidade que é racional (LÉVINAS, 2015). 

Lévinas critica Heiddeger, ressaltando que o esquecimento não foi do ser, mas do 

Outro. Assim, sua proposta é mostrar a ética como ponto de partida da filosofia e não o ser. 

Para Lévinas, a ontologia é totalizante, não considera o diferente. Na ontologia não há espaço 

para se pensar o Outro, enquanto Outro (LÉVINAS, 2010). 

Nesse sentido,  

 

[...] uma crítica à tradição filosófica, que, em sua visão, quase sempre se preocupou 

com um pensamento totalizante, esquecendo-se do singular (eu). Por isso, a filosofia 

primeira sempre foi considerada ontologia. Para Lévinas, a ontologia em sua tentativa 

de compreender as coisas, busca totalizar todos os acontecimentos, não permitindo 

que o diferente se apresente. (COSTA; REIS; OLIVEIRA, 2016, p.15-16). 

 

O Eu deve ser visto em sua singularidade. “A compreensão, ao se reportar ao ente 

na abertura do ser, confere-lhe significação a partir do ser.” (LÉVINAS, 2010, p. 33). É uma 

violência, uma negação parcial do outro, pois nega a independência do ente, já que não existe 

significação sem o ser. “O encontro com o outrem consiste no fato de que, apesar da extensão 

da minha dominação sobre ele e de sua submissão, não o possuo.” (LÉVINAS, 2010, p.33). Ele 

não vem até mim por meio da dominação. Eu o vejo a partir da sua história, dos seus hábitos, a 

partir daí o compreendo. 

 

Ser eu é, para além de toda a individualização que se pode ter de um sistema de 

referências, possuir a identidade como conteúdo. O eu não é um ser que se mantém 

sempre o mesmo, mas o ser cujo existir consiste em identificar-se, em reencontrar a 

sua identidade através de tudo o que lhe acontece. (LÉVINAS, 2015, p.22). 

 

A totalidade aniquila a identidade, pois condena o diferente. A generalização do 

ser, o coloca sempre dentro do mesmo parâmetro. O ser possui fundamento nos mesmos 
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valores. “A ontologia será identificada como sendo uma filosofia do poder e da injustiça.” 

(COSTA; REIS; OLIVIEIRA, 2016, p. 16). 

Para Lévinas, o homem só tem sentido na relação com o Outro. Cada homem é 

singular, unitário, não se perdendo na totalidade. 

Lévinas na obra Ética e infinito, ao ser interpelado em que a totalidade e infinito se 

opõem, afirma: 

 

Na crítica da totalidade que a própria associação destas duas palavras implica, há uma 

referência à história da filosofia. Esta história pode interpretar-se como uma tentativa 

de síntese universal, uma redução de toda a experiência, de tudo aquilo que é 

significativo, a uma totalidade em que a consciência abrange o mundo, não deixa nada 

fora dela, tornando-se assim pensamento absoluto. (LÉVINAS, 1988, p.67). 

 

A proposta é uma mudança de paradigma. A filosofia primeira é baseada na ética, 

não é o ser, é o Outro. A abertura ao Outro, sucumbe à unicidade de cada ser humano, a 

compreensão das diferenças. Vivifica o “eu” ético fundado no Rosto, no Próximo. “ A 

alteridade, a heterogeneidade radical do Outro, só é possível se o Outro é realmente Outro em 

relação a um termo, cuja essência é permanecer no ponto de partida [...]” (LEVINAS, 2015, p. 

22). 

Quando se toma o Outro, por meio do pensamento, está se objetivando o Outro, 

tornando-o um objeto manipulável. Isso é uma tentativa de abstrair o homem. A relação entre 

os homens ocorre na relação concreta da existência: a relação existencial em que o Eu se depara 

com o Outro. O homem era tomado como objeto reflexivo, pela ética de Levinas, é na 

coexistência. 

O Outro deve ser identificado por sua singularidade. O mundo da identificação, 

corpo, casa, trabalho, posse, etc...não serve de parâmetro. Esses dados fazem parte do Mesmo. 

A identificação do Mesmo é o concreto do egoísmo e não uma oposição dialética ao Outro. “Se 

o Mesmo se identificasse por simples oposição ao Outro faria já parte de uma totalidade 

englobando o mesmo e o Outro.” (LEVINAS, 2015, p.24).   

A alteridade prescinde de todos esses valores imanentes do Mesmo. O Outro 

aparece desfocado do poder do Eu. 

 

O Outro metafísico é outro de uma alteridade que não é formal, de uma alteridade que 

não é um simples inverso da identidade, nem de uma alteridade feita de resistência ao 

Mesmo, mas de uma alteridade anterior a toda a iniciativa, a todo imperialismo do 

Mesmo; outro de uma alteridade que constitui o próprio conteúdo do Outro; outro de 

uma alteridade que não limita o Mesmo, porque nesse caso o Outro não seria 

rigorosamente Outro: pela comunidade da fronteira, seria, dentro do sistema, ainda o 

Mesmo. (LEVINAS, 2015, p.25).   
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Ao utilizar o Eu como ponto de partida para entender o Outro, já há uma 

contaminação na análise decorrente do egoísmo do homem, pois estará observando o Outro sob 

a ótica dos próprios valores. O Outro, como alteridade, significa partir dele, e não de si. “O 

absolutamente Outro é Outrem; não faz número comigo. A colectividade em que eu digo “tu” 

ou “nós” não é um plural de “eu”.” (LEVINAS, 2015, p.25).   

O Outro, para Lévinas, é o Estrangeiro, sobre o qual não tenho poder, mas que é 

livre. Por meio do discurso, o Mesmo sai de si e vai até o Outro. “A alteridade só é possível a 

partir de mim.” (LEVINAS, 2015, p.26).  Esse caminho só é feito pelo movimento da 

transcendência que é o percurso dessa distância. 

A alteridade é um convite a sair de si mesmo para olhar o Outro, despindo-se dos 

pré-conceitos, neutralizando os pontos de partida. A capacidade de transcender significa uma 

ruptura com seu próprio Eu para transpor o caminho e chegar ao Outro.  

Neste mesmo sentido, afirmam-se que: 

 

Mas este Eu egoísta entra em relação com o Outro, enquanto alteridade, uma 

alteridade não apenas formal (reflexiva). Assim como sou um Eu (Mesmo) com 

identidade, o Outro também surge concretamente como possuindo uma identidade 

própria. Esse Outro é livre, não podendo estar no domínio do Mesmo, pois jamais se 

identificará totalmente com o lugar do Mesmo. (COSTA; REIS; OLIVEIRA, 2016, 

p.16-17) 

 

A alteridade pressupõe uma liberdade tanto para o eu quanto para o Outro. A ética 

os põe em contato, aproximando-os em uma relação face a face. A transcendência permite esse 

encontro sem a perda da identidade. “O infinito é característica própria de um ser transcendente, 

o infinito é o absolutamente outro.” (LÉVINAS, 2015, p. 36). A ideia do infinito implica em 

uma relação entre o Mesmo e o Outro, sem que haja uma união num Todo. A transcendência 

permite que a ideia de cada um permaneça incólume à ideia do outro, sem que uma seja aderida 

pela outra.  

 

A noção cartesiana da ideia do Infinito designa uma relação com um ser que conserva 

a sua exterioridade total em relação àquele que o pensa. Designa o contacto do 

intangível, contacto que não compromete a interioridade daquilo que é tocado. 

(LÉVINAS, 2015, p. 37). 

 

 

O “eu penso” não está contido na ideia do infinito. Há uma certa separação para que 

o Outro seja livre em seu pensamento. Assim, tanto a ideia do eu quanto do Outro estão no 

infinito, sem que uma esteja contida na outra. (LÉVINAS, 2015). 
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1.2 A responsabilidade no Rosto do Outro 

  

 O Outro se apresenta a mim como o Rosto, sem considerar a ideia que o Outro traz 

em mim. É a visão despojada dos meus conceitos. O Rosto traz uma noção de verdade ímpar, 

ultrapassando a generalidade do ser, expondo o seu conteúdo único. Ver o Rosto é acolher o 

Outro com a capacidade de desfazer-se de mim. “É, pois, receber de Outrem para além da 

capacidade do Eu; o que significa exactamente: ter a ideia do infinito.” (LÉVINAS, 2015, p. 

38). 

O consentimento para o Outro, essa abertura para a alteridade é chamada por 

Lévinas de morada, habitação. A princípio, a morada é o eu permanente em seu egoísmo. A 

presença do Outro permite a abertura da casa. “[...] nenhum rosto pode ser abordado de mãos 

vazias e com a casa fechada: o recolhimento numa casa aberta a Outrem – a hospitalidade- é o 

facto concreto e inicial do recolhimento humano [...]” (LÉVINAS, 2015, p. 166).  

A ética possibilita o acesso ao Rosto. Quando se volta ao Outro descrevendo-o: cor 

dos olhos, testa, nariz, coloca-o na posição de objeto. Levinas (1988, p.77) afirma que “a relação 

com o rosto pode, sem dúvida, ser dominada pela percepção, mas o que é especificamente Rosto 

é o que não se reduz a ele.” 

            O Rosto aparece nu, indefeso, ao mesmo tempo que nos impede de matar. 

O Rosto não tem significado dentro de um contexto. Levinas (1988) explica que, normalmente, 

os homens estão inseridos em um contexto e se apresentam como: professor, advogado, filho 

de fulano. O Rosto é diferente, não se transforma em conteúdo. O Rosto nu é despojado de 

características que o identificam a partir de mim. O Rosto se apresenta desprovido de valores. 

Se apresenta como o novo, o desconhecido. Só se poderá chegar a ele, se desnudar-se também, 

despindo-se de si. 

Quando se depara com o Rosto, está-se diante da altura e da miséria. A altura, 

quando contém “não matarás”, e a miséria, como condição do homem em sofrimento. A 

fragilidade do Rosto do Outro é o apelo para cuidar do Outro, que Lévinas denomina de 

responsabilidade. No momento em que se depara com o Rosto do Outro ocorre essa 

transcendência. (LÉVINAS, 1988). 

Há uma relação entre Rosto e discurso. O Rosto fala porque inicia o discurso. Diante 

dele não se permanece calado. Há uma necessidade de responder-lhe, de dizer, seja o que for.  

 

O “Tu não matarás” é a primeira palavra do rosto. Ora, é uma ordem. Há no aparecer 

do rosto um mandamento, como se algum senhor me falasse. Apesar de tudo, ao 

mesmo tempo o rosto de outrem está nu; é o pobre por quem posso tudo e a quem tudo 
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devo. E eu, que sou eu, mas enquanto “primeira pessoa”, sou aquele que encontra 

processos para responder ao apelo. (LÉVINAS, 1988, p.80). 

 

  

 A presença do Rosto não revela um desconhecido prestes a ser descoberto. A 

palavra já é algo em comum com o Eu. O encontro com o Rosto exige uma resposta urgente 

que não se esvai na intimidade. O que se passa diz respeito a toda gente. A exigência é do 

terceiro e a palavra, cuja linguagem é justiça. “A linguagem não exterioriza uma representação 

preexistente em mim – põe em comum um mundo até então meu.” (LÉVINAS, 2015, p.168). 

Poirié explica o sentido que Lévinas imprime à linguagem: 

 

Nesse sentido, a linguagem não é uma expressão do pensamento, mas a condição de 

uma tentativa de comunicação. Falar não é simplesmente dizer qualquer coisa, é sim 

expor-se a outrem. Longe de ser um modo de pôr em palavras o mundo, a linguagem 

para Lévinas é primeiramente um dirigir-se a outrem, um chamar. Toda fala 

verdadeira é uma súplica: a prece como fala. A linguagem não é nem uma experiência 

nem um meio de conhecimento de outrem, mas o local de Encontro com o Outro, com 

o estrangeiro e o desconhecido do Outro. (POIRIÉ, 2007, p.21-22). 

 

 O Outro é revelado no Rosto, atestando toda a humanidade que observa. “Por isso, 

a relação com outrem ou discurso é não apenas o pôr em questão da minha liberdade, o apelo 

que vem do Outro para me chamar à responsabilidade.” (LÉVINAS, 2015, p.209). 

 A responsabilidade deve ser entendida como responsabilidade por outro, quando 

em contato com a face do Rosto que é um absoluto estranho. A igualdade se instaura com o 

acolhimento do Rosto. O gênero humano implica fraternidade. Assim, a fraternidade possui um 

aspecto híbrido, implica individualidade, singularidade. E sob outro aspecto, a comunidade de 

pai. A comunidade fraterna cuida do outro (LÉVINAS, 2015). 

A responsabilidade começa antes da consciência e da liberdade em escolher se será 

ou não responsável. Essa ponderação parte do princípio de considerar o Eu, partindo de cada 

um, sem o viés da totalidade. “Eu sou responsável pelo outro antes de ter escolhido sê-lo.” 

(PIVATTO, 2001, p.223).  

A responsabilidade é decorrente da subjetividade; é justamente devido à não 

objetividade do homem, que o colocaria sob a égide da totalidade. “Mais, é a humanidade da 

subjetividade. Por conseguinte, não é uma consequência da racionalidade consciente e livre.” 

(PIVATTO, 223).  

A identidade de cada um deriva da responsabilidade que faz o eu único, que não 

pode ser representado. Não decorre da consciência que eu me reconheço como sendo eu, ou de 

outrem me reconhecendo. A responsabilidade é a subjetividade que constitui a relação com o 

outro, não é uma qualidade do eu. (PIVATTO, 2001). 
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Sendo assim, a responsabilidade possui um sentido antropológico e originário, pois 

“constitui o humano no homem, constitui a subjetividade como relação ao outro – relação de 

alteridade – e não como relação de identidade em que o eu se refere a si mesmo.’ (PIVATTO, 

2001, p.224). 

 A responsabilidade decorre da subjetividade, sendo denominada alteridade por não 

objetivar o outro. O outro mantém-se inobjetivável, intotalizável e irredutível, permanecendo 

absoluto. (PIVATTO, 2001). 

Afinal, de onde vem a responsabilidade? Já foi dito que não vem da consciência 

nem da liberdade. Vem da abertura antropocêntrica que desloca o sujeito para o centro do 

universo. Portanto, a responsabilidade decorre da ética. Com isso, volta-se ao início, em que se 

discorreu que a filosofia de Lévinas propagava uma nova ética, fundada na abertura ao Outro. 

Dessa ética surge a responsabilidade no encontro do Rosto. O Outro em que o eu está em contato 

é o Rosto que determina uma provocação inquietante, daí decorrendo duas possibilidades: 

 

Ou a quebra do interdito, resultando na morte do outro e na expansão do eu; 

indiferença diante da súplica, abandonando o outro à mercê da sua fome, imperando 

a autonomia do eu. [...] 

Ou o acolhimento do interdito, fazendo com que o outro seja acolhido na sua 

alteridade; não-indiferença à fome do outro, abrindo mãos e portas. Aqui se instaura 

uma relação nova que merece o nome de responsabilidade pondo em questão a 

autonomia. É evidente que só nesta segunda alternativa aparece a responsabilidade. 

[...] (PIVATTO, 2001, p.221). 

             

Não há ética, quando se parte do Eu, como protótipo de toda humanidade. A ética 

surge da relação Eu-Outro. O Outro em contato é o Rosto. O Outro é o infinito, a inquietude 

que desperta a subjetividade, a tal ponto que se abre à resposta. A responsabilidade surge para 

aquele que o inquieta, é assim que surge a relação. (PIVATTO, 2001). 

A subjetividade é para o Outro, não é para mim. O Outro se aproxima de mim 

porque sou responsável por ele. Não há proximidade pelo espaço, pelo parentesco ou pelo fato 

de ser conhecido. O que une é o senso de responsabilidade pelo Outro.  “Desde que o Outro me 

olha, sou por ele responsável, sem mesmo ter que assumir responsabilidades a seu respeito; a 

sua responsabilidade incumbe-me. É uma responsabilidade que vai além do que faço.” 

(LÉVINAS, 1988, p. 88). 

Nesse mesmo sentido, afirmam Costa, Reis e Oliveira (2016, p.19) “a própria 

negligência em relação ao outro será também responsabilidade. A responsabilidade afirmativa 

significa tomar o outro, não como objeto, mas como único e insubstituível.” 
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A responsabilidade significa acolhimento, sem juízos de valores, sem 

questionamentos, sem espera de reciprocidade. 

 

O laço com outrem só se aperta como responsabilidade, quer esta seja, aliás, aceito ou 

rejeitada, se saiba ou não como assumi-la, possamos ou não fazer qualquer coisa de 

concreto por outrem. Dizer: eis-me aqui. Fazer alguma coisa por outrem. Dar. Ser 

espírito humano é isso. (LÉVINAS, 1988, p.89). 

 

O Rosto pede, ordena. Lévinas, ao ser questionado: “Mas o outro não é também 

responsável a meu respeito?” esclarece: 

 

Talvez, mas isso é assunto, dele. Um dos temas fundamentais, de que ainda não 

falámos, de Totalidade e Infinito, é que a relação intersubjectiva, é uma relação não-

simétrica. Neste sentido, sou responsável por outrem sem esperar a recíproca, ainda 

que isso me viesse a custar a vida. A recíproca é assunto dele. (LÉVINAS, 1988, p.90). 

 

 

Lévinas (1988, p.90) cita Dostoievsky para demonstrar que a culpa é uma 

responsabilidade pessoal, sem que haja transferência para outras pessoas: “somos todos 

culpados de tudo e de todos perante todos, e eu mais do que os outros.”  

A responsabilidade com o Outro é decorrente do sentimento imanente de 

fraternidade. Ao se deparar com o Rosto desprotegido, aflora a responsabilidade com a 

humanidade. Não importa a reciprocidade ou o sentimento do outro.  

 

Viver em fraternidade na comunidade significa ser responsável pelo outro. Mas para 

Lévinas, tal responsabilidade não se restringe apenas àqueles que fazem parte de um 

convívio diário e próximo. [...] A responsabilidade é o que nos humaniza, e isso 

pressupõe abertura para o outro. (COSTA; REIS; OLIVEIRA, 2016, p.20). 

 

       

Não se pode recusar a responsabilidade. A simples presença do Outro já nos torna 

responsável. A responsabilidade nos torna solidários em relação ao sofrimento do Outro. Da 

mesma forma, somos responsáveis pela ação do Outro e pela omissão. Somos responsáveis pelo 

agir do Outro, por aquele que é perseguido, por aquele que persegue. “Porque eu próprio sou 

responsável pela responsabilidade de outrem.” (LÉVINAS, 1988, p.91). 

A responsabilidade é insubstituível, incumbe a cada ser humano. “A 

responsabilidade é o que exclusivamente me incumbe e que, humanamente, não posso recusar. 

Este encargo é uma suprema dignidade do único. [...] Posso substituir a todos, mas ninguém 

pode substituir-me.” (LÉVINAS, 1988, p.93). 
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 Essa responsabilidade única inerente em cada Eu, nos mostra que a abertura ao 

Outro, a alteridade, está presente em cada um de nós. Não é uma escolha. Por isso, não há 

transferência da responsabilidade para o Outro. 

 

1.3 Abertura para o Outro encarcerado 

 

Nesse contexto, trazendo o conceito de Lévinas para o estudo do meio ambiente 

carcerário, verifica-se a importância de despertar a consciência de cada um, como responsável 

pela atual situação do sistema prisional e por cada encarcerado que padece na agonia. Somos 

todos responsáveis, eu mais do que os outros, na medida em que não sou um agente promotor 

de mudança; porque permaneço inerte e conformado com a situação do Outro. Eu sou 

responsável pela minha inércia, a responsabilidade do Outro diz respeito a ele. 

O Estado tem o dever constitucional de prover os direitos fundamentais àqueles que 

se encontram privados de liberdade, mas isso não me torna menos responsável para 

desempenhar meu papel. Cada um de nós tem a responsabilidade descrita por Lévinas. Para 

assunção dessa responsabilidade é necessária a abertura ao Outro.  

Enxergar o Rosto, significa que o Outro, quando se apresenta a mim, não pode ser 

visto a partir de mim, sopesado pelos meus parâmetros. O Rosto é livre e único, deve ser 

compreendido a partir da sua história. 

A busca pelo entendimento do Outro deve se dar a partir da inserção no universo 

vivenciado pelo Outro. O acolhimento deve ocorrer na infinitude, como um ser individual, 

ímpar. Deve-se, pois, aceitar a diversidade, a pluralidade como forma de vivificar o infinito 

existente em cada um. Isso possui um significado, quando se trata de pessoas que foram 

privadas dos direitos fundamentais e que se encontram em uma realidade diferente da minha. 

Para que eu vá até elas, é necessário que esqueça de mim e me coloque no lugar delas. 

Vivenciar a alteridade de Lévinas significa a inversão do em-si para uma ética 

voltada para o Outro, em que o encontro do Rosto do Outro me transforma em um eu ético, 

pautado na generosidade, na caridade e na misericórdia. A relação de compreensão do Outro 

deve possibilitar uma abertura para o entendimento, como um ser infinito em seu agir. 

O Outro significa compreender a existência da pessoa a partir da sua própria 

realidade, sua origem, calcada nas experiências vivificadas que as diferencia de quaisquer 

outras, inclusive do Eu.  O entendimento de que o Outro possui valores que resultam do seio 

familiar, dos aspectos sociais, econômicos, culturais, que o tornam único. Respeitar as 

diferenças é entender que o Outro é diferente de mim. 
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A alteridade proposta por Lévinas fundamenta a ideia de que o meio ambiente 

adequado é direito à vida, portanto, direito de todos. Cada um de nós é responsável pela não 

inclusão do Outro na fruição desse direito. A ideia de responsabilidade traz em mim a obrigação 

de modificar a situação do Outro que é privado deste direito. 

 A alteridade defendida por Lévinas mostra-se necessária para uma mudança de 

paradigma na sociedade, em especial quanto ao Outro que se encontra no ambiente carcerário, 

que não encontra acolhida por parte da sociedade, rechaçando-o sob a égide de “criminoso”, 

“inimigo”. Isso acontece porque se entende que o fato de cometimento de condutas prescritas 

como crime seria suficiente para retirar o status de ser humano do preso, portador de direitos 

fundamentais.  

É, pois, preciso sair de si e enxergar o Outro, despindo-se de seus valores, de sua 

história. Não cabe julgamento ou discussão sobre culpa. É necessário ver o mundo do Outro 

com a significação dele, a partir das experiências, chances e oportunidades vivenciadas dentro 

de seu meio. “A alteridade, a heterogeneidade radical do Outro, só é possível se o Outro é 

realmente Outro [...]” (LEVINAS 2015, p.22).   

A totalidade é inserir todos em conceitos permeados por valores absoluto; é não 

diferenciar, estabelecendo um padrão de conduta, em que todos devem ser enquadrados, 

independente de adequação. Impera a ordem. O Outro é visto e medido sob seu olhar. Ele existe 

a partir de mim. Aponta-se e julga-se, partindo de princípios totalitários, impostos por uma 

ordem invisível. 

A passagem da totalidade ao infinito, permite ver a singularidade, o Rosto do Outro. 

A solidariedade permeia as relações que possuem um espaço para entrada do Outro na sua 

diversidade, aceitando suas peculiaridades. Ao se deparar com o Rosto, envolve-se em um 

acolhimento fraterno. O infinito não questiona, apenas se abre para o encontro com o Outro. 

O Outro é um estranho. Não há posse. “A estranheza de outrem, a sua própria 

liberdade! Só os seres livres podem ser estranhos uns aos outros. A liberdade que lhes é 

‘comum’ é precisamente o que os separa.” (LEVINAS 2015, p.63).  A liberdade é o que lhe 

permite ser inteiro, romper com a totalidade. 

O Mesmo, centrado em si próprio, não permite identificar o Outro, menos ainda 

entender o sofrimento alheio, partindo de princípios que entende verdadeiros, julga e condena. 

A habitação fechada marca o egoísmo e a centralidade em si. A dicotomia entre bem e mal, 

bom e ruim, certo e errado divide e rotula as pessoas. Essas falsas premissas não permitem a 

abertura necessária para entender o Outro. 
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O Outro se apresenta como o Rosto despojado de ideias e conceitos. Não pode ser 

objetivado. Nesse sentido, há a seguinte afirmativa: 

 

Lévinas, não se refere à percepção do rosto, mas do encontro que se tem com ele. A 

percepção pressupõe tomar o rosto como imagem, que pode ser estereotipada ou sofrer 

preconceitos. No rosto do outro encontra-se uma identificação de si mesmo, que 

possibilita a solidariedade. (COSTA; REIS; OLIVEIRA, 2016, p.18). 

 

 

A relação entre os homens não ocorre com base na igualdade, mas, sim, na 

alteridade. O infinito possibilita o encontro do Eu com o Outro, diante de uma perspectiva 

independente, sem relação com a anterioridade. A saída de si possibilita a abertura para o Outro. 

A ruptura com a totalidade é essencial para que sejam delineadas relações abertas para um 

caminho fora do ser. “Um infinito que não se fecha circularmente sobre si próprio, mas se retira 

do espaço ontológico para deixar um lugar a um ser separado, existe divinamente; inaugura 

uma sociedade acima da totalidade.” (LÉVINAS, 2015, p.95). 

O acolhimento do Rosto corresponde ao Desejo do infinito. O Desejo é resultado 

de vários movimentos em direção ao outro. O encontro do Eu com o Outro no infinito demarca 

a total liberdade existente na singularidade de cada um.  Essa singularidade deve ser observada 

não sob “a lógica da contradição em que o outro de A é o não-A, negação de A, mas também 

sobre a lógica dialéctica em que o Mesmo participa dialecticametne do Outro e se concilia com 

ele na Unidade do sistema.” (LÉVINAS, 2015, p.148). 

Poirié explica que, para Lévinas, a relação com o Outro é decorrente do Desejo: 

 

é uma relação com o absolutamente outro, irredutível a mim, ao Mesmo: relação com 

o Infinito. Essa relação - se é que podemos falar aqui de relação - entre dois 

Estrangeiros, entre o Um e o Outro, não se produz ao modo de um querer ou de um 

saber que reduziriam o Outro a Mim. A relação com o Outro se produz como Desejo, 

ou seja, como um ir em direção a, um abandonar-se a. Mas esse desejo, e é o ponto 

essencial que precisamos sublinhar, é insaciável. [...] Esse desejo é uma ruptura do 

egoísmo ontológico, ao mesmo tempo em que é uma exigência moral. (POIRIÉ, 2007, 

p.26). 

 

 

Esse Desejo pelo Outro, propagado por Lévinas, é que irá permitir que aceite o 

Outro e o veja na sua inteireza. Eu não tenho que aceitar o Outro porque o Outro não precisa 

do meu aceite. O Outro é independente e livre. A abertura me permitirá enxergá-lo e a 

fraternidade será o molde para o entendimento de que, cada homem é infinito na sua plenitude, 

portanto detentor de direitos fundamentais. 

A ética proposta por Lévinas, que possui como preceitos fundantes a generosidade 

de despir-se de si e colocar-se no lugar do Outro, a partir das vivências e sofrimentos do Outro, 
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configura-se como substrato para que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado seja uma realidade no sistema carcerário feminino, tendo o apoio necessário da 

sociedade para priorizar os investimentos em políticas públicas que promovam dignidade para 

a população carcerária. 
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2 O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

 

A delimitação conceitual de “direitos fundamentais”, tanto da doutrina quanto do 

direito positivado é utilizada por muitos como sinônimo de “direitos humanos”, “direitos 

subjetivos públicos”, “direitos do homem”, “direitos individuais”, “liberdades fundamentais”, 

“direitos humanos fundamentais”, dentre outras similares. Não se pode olvidar que há quem as 

distinga (SARLET, 2010). 

Starlet (2010) adverte que na doutrina não há consenso e a CR/88 também utiliza 

vários termos para se referir aos “direitos fundamentais”. No artigo 4º, inciso III, utiliza o termo 

“direitos humanos”. Na epígrafe do Título II e art.5º, parágrafo 1º, usa a terminologia “direitos 

e garantias fundamentais”. Já no artigo 5º, inciso LXXI, adota a expressão “direitos e liberdades 

constitucionais”. 

Nesse contexto, Sarlet (2010) admite que, embora esses termos sejam utilizados 

como sinônimos, quando há a distinção, ela ocorre no plano da positivação. Enquanto os 

“direitos fundamentais” são positivados pelo direito constitucional de determinado Estado, os 

“direitos humanos” possuem proteção internacional e vinculam-se ao ser humano, independente 

de estarem vinculados a alguma ordem constitucional de algum Estado. São protegidos pelo 

simples fato de serem direitos do homem, devido à condição humana. Assim, a tutela é mais 

abrangente, vez que não está vinculada a nenhum ordenamento vigente. 

Sarlet (2010, p.30) ainda estabelece uma distinção meramente acadêmica “entre as 

expressões “direitos do homem” (no sentido de direitos naturais não ou ainda não positivados), 

“direitos humanos” (positivados na esfera do direito internacional) e “direitos fundamentais” 

(direitos reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo direito constitucional interno de cada 

Estado)”. 

Cumpre salientar que ao longo do texto as expressões “direitos fundamentais” e 

“direitos humanos” serão empregados como variações de um mesmo significado, um direito de 

suma importância, portanto, objeto de tutela, embora inerente ao homem. A ideia subjacente é 

que são direitos compreendidos como parte da natureza humana, entretanto, devido às 

atrocidades perpetradas ao longo da história, houve necessidade da proteção constitucional e 

internacional. Assim, devem ser assegurados a todos os homens, sem discriminação. As 

diferenças doutrinárias são aceitas desde que sejam para aumentar a proteção. O intuito é 

privilegiar a efetivação dos direitos, independente da significação dos vocábulos. 
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2.1 As dimensões dos direitos fundamentais 

 

As dimensões dos direitos fundamentais têm o condão de demonstrar a construção 

histórica da inserção do reconhecimento desses direitos no direito positivo. Diante desta visão 

é importante que esta perspectiva seja prospectada em uma clara alusão ao escalonamento dos 

ideais predominantes em cada época, resultando na conquista de direitos, a partir da sua 

inserção nos ordenamentos vigentes. 

Sarlet (2010) demonstra que a fase denominada “pré-história” dos direitos 

fundamentais tem início com o jusnaturalismo e a noção de que apenas o fato de ser humano, 

já o faz titular de direitos e garantias, direitos naturais e inalienáveis. Assim, é na filosofia 

clássica greco-romana e no pensamento cristão que são encontrados os valores da dignidade da 

pessoa humana, da liberdade e da igualdade entre os homens. 

Bonavides destaca que: 

 

A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade humana, 

enquanto valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbices ao significado de 

universalidade, inerente a esses direitos como ideal da pessoa humana. A 

universalidade se manifestou pela vez primeira, qual descoberta do racionalismo 

francês da revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos do Homem de 

1789.(BONAVIDES, 2002, p.516). 

  

Bonavides (2002) afirma que a Declaração Francesa teve como destinatário o 

gênero humano. Por isso, foi a mais abstrata e abrangente declaração solene feita a respeito da 

liberdade, enquanto que as declarações antecedentes, inglesa e americana, se dirigiam a uma 

classe privilegiada ou a uma sociedade específica. 

Destaca ainda Bonavides (2002, p.516) que “os direitos do homem ou da liberdade, 

se assim podemos exprimi-los, eram ali “direitos naturais, inalienáveis e sagrados”, direitos 

tidos também por imprescritíveis, abraçando a liberdade, a propriedade, a segurança e a 

resistência à opressão.” 

Desde então, os direitos fundamentais têm se destacado, conforme a importância da 

tutela no contexto histórico e político. Fruto de lutas que demonstram os valores fundantes de 

cada geração. Por isso, alguns doutrinadores escalonam os direitos em gerações, enquanto 

outros preferem o termo dimensões. A par dessas diferenças terminológicas, encontra-se em 

consonância a ideia de que os direitos são somados aos da próxima dimensão, ocorrendo 

verdadeiramente um acréscimo aos já existentes. 
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O ideário francês, conforme aduz Bonavides (2002), consagrou os princípios 

cardeais dos direitos fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. A generalização e 

universalidade já consagradas abriram caminho para que cada ordenamento político inserisse 

esses postulados em suas legislações, inaugurando a fase de materialização e concretização. A 

universalidade abstrata cede lugar para a universalização concreta e material. 

Portanto, os direitos de primeira geração ou dimensão são os direitos da liberdade 

que correspondem aos direitos civis e políticos. São titulares os indivíduos que exercem essa 

prerrogativa face ao poderio estatal. São direitos que foram conquistados em uma época em que 

vencia o Estado absolutista personificado na figura do monarca. Portanto, os direitos 

individuais estabeleciam a liberdade necessária aos cidadãos contra o arbítrio estatal. 

Compreende Bonavides que: 

 

entram na categoria do status negativus da classificação de Jellinek e fazem também 

ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre a Sociedade e o 

Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, não se pode aquilatar o verdadeiro 

caráter anti-estatal dos direitos da liberdade [...] (BONAVIDES, 2002, p.517,518). 

 

Para Sarlet (2010), esses direitos são produto do pensamento liberal-burguês do 

século XVIII, com viés individualista, marcadamente como direito de defesa, em uma esfera de 

autonomia individual e não intervenção estatal. O cunho negativo revela a abstenção por parte 

dos poderes públicos. 

Os direitos econômicos, sociais e culturais inauguram a segunda geração ou 

dimensão dos direitos fundamentais. Depreendem-se do segundo lema da Revolução Francesa: 

a igualdade marcada pela ascensão do Estado Social que surge para coibir os excessos do Estado 

Liberal. 

A liberdade revela a disparidade de forças existente entre a classe operária e a classe 

dominante, desvelando injustiça e opressão para os menos favorecidos. A não intervenção do 

Estado propicia a sobrepujança da classe dominante, legitimando a exploração da mão de obra 

que fica desguarnecida e sem forças perante os proprietários dos meios de produção. 

Nesse momento histórico, surge a necessidade do retorno da intervenção do Estado, 

entretanto, de forma diferente da época do absolutismo. O Estado surge com a missão de 

proteger o proletariado perante o alvedrio da classe dominante. São necessárias algumas 

concessões para dar continuidade ao círculo do poder. 

Sarlet (2010) aborda que o impacto da industrialização e os graves problemas 

sociais e econômicos acabam por gerar uma ascensão de movimentos reivindicatórios e a busca 
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por uma justiça social. A tônica é a dimensão positiva desses direitos, por conceder ao indivíduo 

prestações sociais estatais como saúde, educação, assistência social etc..focando na 

transformação das liberdades formais abstratas para as liberdades concretas materiais. 

Além dos direitos de cunho positivo, alerta Sarlet (2010), há o surgimento dos 

direitos de greve, de sindicalizar, denominados “liberdades sociais”, conjuntamente com o 

direito a férias, salário mínimo, limitação da jornada de trabalho, dentre outros. 

Bonavides (2002, p.518) sublinha que “nasceram abraçados ao princípio da 

igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de 

ser que os ampara e estimula.” 

Nessa fase destaca-se a importância do Estado, como promotor de serviços públicos 

aptos a propiciar esta igualdade. Assim, denomina Sampaio (2013) que a igualdade deve ser 

vista sob o prisma da diferença existente entre os seres humanos requerendo uma tutela especial 

aos necessitados e marginalizados, como as minorias. 

Sampaio (2013) estabelece a distinção entre a trilogia da segunda dimensão, sem 

embargo de declarar que uns estão contidos nos outros, independente da nomenclatura. Assim, 

segue o autor enumerando que os direitos sociais propriamente ditos são aqueles necessários à 

vida em sociedade: direito à educação, à família, à proteção à maternidade, à infância, dentre 

outros. Os direitos econômicos garantem um nível mínimo de vida, tendo como exemplos: 

direito ao trabalho, ao salário mínimo, à assistência social, à saúde, à moradia, à alimentação, 

em diante. Os direitos culturais representam as riquezas espirituais comunitárias ou humanas. 

A conquista de novos direitos segue paralelo ao contexto histórico, possibilitando 

a ascensão da terceira geração ou dimensão, consubstanciada na terceira ponta do ideal francês: 

a fraternidade, destacando os direitos coletivos, solidários. 

Bonavides (2002, p.523) afirma que a busca por novos direitos teve como escopo a 

divisão entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. “Dotados de altíssimo teor de 

humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim 

de século, enquanto direitos que não se destinam à proteção dos interesses de um indivíduo, de 

um grupo ou de determinado Estado.” 

O primeiro destinatário, de acordo com Bonavides (2002), é o gênero humano. 

Dentro desse contexto, identifica cinco direitos de fraternidade: direito ao desenvolvimento, à 

paz, ao meio ambiente, à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de 

comunicação. 

O surgimento desta dimensão de direitos retrata uma época em que as nações ricas 

exploravam as nações pobres. A marginalização não era mais entre Estado e indivíduo ou 
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classes sociais. O escopo era a discriminação e a exploração entre potências e Estados 

subjugados dependentes. Assim, surge a necessidade de proteção mundial: ressignificar valores 

com abrangência internacional que possibilitassem oportunidades de desenvolvimento para 

todos os países. 

Diante desse quadro, surge o direito ao desenvolvimento como uma perspectiva dos 

direitos humanos, da mesma forma que o direito ao meio ambiente caracteriza-se como um 

direito humano fundamental. 

 

2.2 O meio ambiente como direito humano fundamental 

 

O meio ambiente, como direito fundamental de todo ser humano, parte da premissa 

do meio ambiente como direito à vida. Nesse sentido, estabelecem-se mecanismos de tutela 

aptos a garantir a fruição por todos, sem que haja exclusões de grupos sociais. 

Os direitos humanos são objeto de proteção internacional por meio de tratados, 

sendo no Brasil inserido no ordenamento com força de emenda constitucional. Portanto, os 

direitos que estão sob essa égide possuem um alargamento e um adensamento do âmbito de 

proteção. Nesse sentido, a inserção do meio ambiente como direito humano ampliou a proteção 

do direito ambiental. 

Não obstante, a delimitação desse direito, por meio da definição de meio ambiente, 

ainda é objeto de debates, pois o conceito não é estático nem fechado. Pelo contrário, possuem 

diversas nuances, conforme o ambiente em questão. Algumas questões, entretanto, são 

pacíficas, tais como o meio ambiente ser um direito de todos, além de estar atrelado à ideia de 

vida. 

Milaré (2014) cita o francês Geoffroy de Saint-Hilaire, na obra Études progressives 

d’um naturaliste, em 1835, que, pela primeira vez, cita o termo “meio ambiente”. O autor 

ressalta que é mais fácil intuir o que é o meio ambiente, devido à complexidade que o cerca, 

não havendo necessidade de conceituar. 

Ainda assim, Milaré (2014, p.136) vale-se da definição do dicionário Larousse 

sobre o meio ambiente, como sendo: “conjunto de elementos naturais ou artificiais que 

condicionam a vida do homem.” 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (L.6.938/81) no art.3º, inciso I, 

estabelece o conceito legal de meio ambiente, com a seguinte descrição: “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas.” 
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O texto constitucional, no artigo 225, dispõe que “todos tem direito ao meio 

ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” 

Nessa mesma esteira encontra-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

no voto da ADI 3540 MC/DF da relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado em 01/09/2005, 

em que estabelece um conceito de meio ambiente como um direito de terceira geração, que 

desagua em um direito a todo gênero humano, justificando a obrigação do Estado e da 

coletividade.  

Dessa forma, verifica-se que o conceito é abrangente, não se restringindo apenas 

aos recursos naturais. Parte-se da premissa de que tudo que proporciona uma vida saudável faz 

parte do conceito de meio ambiente.  

Machado (2015) afirma que o direito ao meio ambiente é um bem essencial à 

qualidade de vida. O direito à vida não envolve apenas os direitos básicos: viver, respirar, mas 

engloba um conceito de dignidade humana. O ser humano tem direito, constitucionalmente 

assegurado, a ter uma vida com dignidade. Esses conceitos precisam de normas e políticas 

públicas para serem implementados.  

O reconhecimento do meio ambiente como direito humano tanto no âmbito interno 

quanto internacional adquire uma importância na tutela e efetivação desse direito que é 

indispensável para a vida.  

Gomes e Bulzico (2010) estabelecem que o direito ao meio ambiente saudável 

engloba normas ambientais e normas de direitos humanos. 

Sob essa perspectiva, o direito ao meio ambiente, como norma de direitos humanos, 

adquire proteção constitucional e internacional decorrentes de tratados internacionais. 

A proteção do meio ambiente como direito humano, de acordo com Gomes e 

Bulzico (2010), decorre da Declaração Universal de 1948, vindo a se consolidar em 1972 com 

a Declaração de Estocolmo que desenvolveu uma relação tríplice entre: proteção ambiental, 

desenvolvimento e promoção dos direitos humanos. A partir da Declaração de 1972, criou-se 

um novo paradigma do Direito Internacional dos Direitos humanos e do Direito Ambiental 

Internacional. 

Gomes e Bulzico (2010, p.60) afirmam que “a solução dos problemas ambientais e 

humanos deve ser conduzida mediante cooperação solidária, de modo a efetivar o direito ao 

ambiente saudável e ecologicamente equilibrado.”  
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Gomes e Bulzico (2010) citam a conexão entre direitos humanos e proteção 

ambiental no princípio 1 da Declaração de Estocolmo de 1972, demonstrando o direito da 

humanidade de viver em condições saudáveis que permitam dignidade e bem-estar: 

 

Princípio no.1 – O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e a 

desfrutrar de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que 

lhe permita ter uma vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene obrigação de 

proteger e melhorar o meio para as presentes e futuras gerações (...). (GOMES; 

BULZICO, 2010, p.60) 

  

A característica de tratar o meio ambiente como direito humano diz respeito à 

amplitude de tutela que deve abranger todas as vertentes, conforme verifica Gomes e Bulzico, 

em especial, a dimensão natural e sociocultural, sempre visando assegurar a dignidade da 

pessoa humana.  

 

Alia-se a este aspecto o fato de a humanidade, compreendida numa órbita de 

solidariedade e fraternidade, ser o titular desse direito humano de caráter difuso e de 

vocação comunitária. (....) Isso torna o meio ambiente um poder-dever de todos os 

seres humanos para com todos os seus iguais e demonstra que o valor supremo do 

Direito Internacional Ambiental é o humanismo do direito sob a inspiração da 

fraternidade universal entre todos os seres vivos. (BULZICO, 2010, p.60,61). 

 

  

O meio ambiente como direito humano adquire proteção internacional. Além 

disso, frise-se, o ambiente natural é uma prerrogativa humana individual, sendo amparado 

pelos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são assegurados pela Constituição em 

um Estado Democrático de Direito. 

Silva (2007) assinala os requisitos simultâneos que identificam o direito 

fundamental: são direitos humanos, são direitos considerados essenciais à dignidade humana, 

são direitos individuais e sujeitos à função social.  

Em síntese: “Direitos fundamentais, portanto, são direitos que consagram 

prerrogativas, cujo resguardo e cuja promoção são condição necessária para a emancipação 

do homem e para o efetivo combate a toda forma de opressão.” (SILVA, 2007, p.166). 

Os direitos fundamentais são essenciais para tutelar a dignidade humana. São 

titulares os indivíduos, independente da condição em que se encontrem, pois são direitos 

inerentes à condição humana. O meio ambiente, como direito à vida, é um direito fundamental. 

O encarcerado tem direito à vida porque é um ser humano protegido pela CR/88 e por tratados 

internacionais. Não se trata de discricionariedade do Poder Público em priorizar as políticas 
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públicas. É, antes de tudo, um dever do Estado assegurar direitos básicos a quem tutela e o 

priva da liberdade, impedindo-o de conquistar esse direito. 

Silva (2007, p.181) cita Michel Prieur para demonstrar que: “a fundamentalidade 

do direito ao ambiente natural se expressa na garantia de sua qualidade, como condição 

imprescindível ao desenvolvimento das potencialidades individuais.” Portanto, o ambiente 

natural assume relação de reciprocidade com as categorias dos direitos fundamentais. 

Conforme salientam Sarlet e Fensterseifer (2013), o reconhecimento de um direito 

fundamental a um ambiente ecologicamente equilibrado é ajustado aos novos enfrentamentos 

históricos de natureza existencial, sob um aspecto mais complexo, complementando os que já 

existem catalogados em direitos civis, políticos e socioculturais. Os autores ainda afirmam 

que a insuficiência dos direitos de liberdade e mesmo dos direitos sociais foi determinante 

para o reconhecimento de um direito fundamental ao meio ambiente (ou a proteção 

ambiental), constituindo na contemporaneidade um aspecto central da agenda político-

jurídica. 

Piovesan (2013) afirma que a Constituição de 1988 é um marco para a transição 

do regime democrático, vez que está entre as Constituições mais avançadas do mundo em 

relação aos direitos e garantias fundamentais. Ao alçar a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana, como fundamento para o Estado Democrático de Direito, estabelece um sentido 

uniforme na concordância dos direitos fundamentais. 

Assim, os direitos fundamentais são interpretados pelo vetor da dignidade da 

pessoa humana, que não tem um conceito determinado, mas possui um sentido de estabelecer 

condições que permitam uma vida com qualidade. Por sua vez, o Estado Democrático de 

Direito tem que assegurar os meios necessários para fruição desses direitos por todos os 

grupos sociais.  

A dignidade humana é o limite para atuação dos poderes estatais, quando refere-

se às ações políticas, como forma de assegurar os direitos e garantias estabelecidos na CR/88. 

Sob esse prisma, Sarlet e Fensterseifer (2013) determinam que o conceito de 

dignidade humana está em constante mudança, em um permanente processo de reconstrução, 

porque está vinculado a uma noção histórico-cultural. Assim, a dignidade humana na 

contemporaneidade reflete os valores ecológicos, associado a um “bem estar” ambiental 

indispensável a uma vida digna e saudável. 

Dessa compreensão, pode-se conceber a indispensabilidade de um patamar mínimo 

de qualidade ambiental para a concretização da vida humana em níveis dignos. 
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Aquém de tal padrão ecológico, a vida e a dignidade humana estariam sendo violadas 

no seu núcleo essencial. A qualidade (e segurança) ambiental, com base em tais 

considerações, passaria a figurar como elemento integrante do conteúdo normativo 

do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, fundamental ao 

desenvolvimento de todo o potencial humano num quadrante de completo bem estar 

existencial. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p.50). 

 

A vida digna é fundamental para o desenvolvimento da personalidade e das 

potencialidades do ser humano. O ambiente sadio e equilibrado, portanto, é um dos fatores 

que compõem a dignidade humana. Diante desse contexto, o homem consagra-se como 

detentor de direitos indisponíveis, inalienáveis, imprescritíveis e essenciais. 

Sarlet e Fensterseifer (2013) assinalam a relação entre dignidade e direitos da 

personalidade, já que ambos são indispensáveis para concretização da vida humana plena e 

saudável. 

A preocupação com o meio ambiente há muito é parte das discussões nos grandes 

fóruns internacionais. Embora seja objeto de tratados, poucas vezes assume uma posição 

efetiva em relação à exclusão da parcela da população a um mínimo de dignidade. 

Os grandes avanços tecnológicos causam maiores impactos justamente na parte 

da população desfavorecida, que além de não ter acesso a essa modernidade, ainda sofre com 

as consequências geradas por essa onda inovadora. 

 Os menos favorecidos são, deliberadamente, esquecidos e excluídos do processo, 

aumentando a disparidade existente entre as classes sociais. A diferença entre ricos e pobres 

aumenta em proporções gigantescas e a desigualdade social é cada vez maior, reflexo dessa 

política de exclusão. O grande desafio se encontra em estabelecer mecanismos para melhorar 

a distribuição da riqueza social. Atualmente, poucos homens concentram a maior parte das 

riquezas, da mesma forma ocorre no âmbito das nações, em que as grandes potências 

estabelecem o ritmo da política econômica e da balança comercial, enquanto os demais países 

permanecem estagnados e a mercê das diretrizes do mercado internacional. 

Tanto a política interna quanto a externa não contemplam medidas que promovam 

a inclusão de parcela da população que vive abaixo da linha de miséria, sem o mínimo de 

condições de existência. O vocábulo vida digna não faz parte da existência dos desfavorecidos 

que vivem à margem de qualquer perspectiva de inserção social. A luta é pela sobrevivência. 

A exclusão e a falta de possibilidades os tornam reféns do jogo político, sem que 

haja condições, nem mesmo, de terem conhecimento de que o direito ao meio ambiente 

também lhes pertence. 
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Nesse sentido, Barros (2006, p.45) afirma que “parece existir um consenso de que 

as raízes da exclusão estão nas desigualdades socioeconômicas, reforçadas pelo crescimento 

do desemprego e trabalhos precários”. 

Inicia-se, assim, um círculo em que o indivíduo não ocupa o espaço na sociedade, 

pois se encontra desprovido de recursos que o façam existir em um mundo que prioriza o 

“ter”.  Barros afirma: 

É inegável, no entanto, que os sujeitos ditos “excluídos”, permanecem, efetivamente, 

dentro das fronteiras da convivência, participando e criando estratégias para 

sobrevier, que vão de uma adesão passiva a esta lógica da exclusão a ações no sentido 

de transgredir/influenciar e/ou mudar as regras do jogo. (BARROS, 2006, p.46). 

 

Na primeira situação de adesão pacífica, afirma Barros (2006), não se percebe que 

os problemas podem ser resultado de relações de força. Contrariamente, há uma assimilação 

da ideologia predominante, aceitando que cada um tem o direito de participar, de competir de 

acordo com seu mérito e sua capacidade. Portanto, o sujeito é o único responsável pelo seu 

fracasso ou sucesso.  

 

 [...] o mérito individual se gere em função de exigências da produção, não depende 

mais de qualidades morais do indivíduo. A estima não é mais do registro de virtudes. 

Ela se mede pelos critérios do poder econômico, seja o dinheiro, o status profissional 

ou o reconhecimento midiático [...] (BARROS, 2006, p.47). 

 

A segunda situação da mudança das regras do jogo refletem o inconformismo, a 

transgressão à ordem, muitas vezes de forma violenta. (BARROS, 2006). 

Na busca da aceitação e inclusão social, os indivíduos inconformados são levados 

ao cometimento de delitos. 

O fato do cometimento de delitos não os exclui do rol de sujeitos de direitos e de 

garantias fundamentais propagados pela Carta Magna. Apenas os coloca em uma situação 

marginalizada e sem perspectivas de retorno ao convívio, em uma clara alusão da verdade 

velada que paira na sociedade de extirpar definitivamente esses atores do meio social. 

Sem voz, sem representatividade e sem apoio social, a situação se torna cada vez 

mais calamitosa. O meio ambiente, como elemento integrador da condição da vida humana, 

poderia propiciar uma nova perspectiva aos apenados, tornando-os aptos a reinserção na 

sociedade. Nesse viés, o meio ambiente tem um papel fundamental para a ressocialização 

desses indivíduos. 
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Piovesan (2013) afirma que a Carta, ao consagrar no artigo 3º, a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades 

sociais, a promoção do bem de todos, dentre outros, como objetivos fundamentais do Estado 

brasileiro, demonstra o objetivo em assegurar a dignidade e o bem-estar da pessoa humana, 

como elemento de justiça social. “Neste sentido, o valor da dignidade da pessoa humana 

impõe-se como núcleo básico e informador de todo o ordenamento jurídico, como critério e 

parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do sistema constitucional.” 

(PIOVESAN, 2013, p.89). 

A dignidade humana, portanto, deve permear todo o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais. Sob esse olhar, insere-se o conceito de meio ambiente, como elemento apto a 

propiciar uma vida digna a todos os grupos, inclusive os minoritários que também estão 

protegidos pela Carta Constitucional. O meio ambiente proporciona qualidade de vida bem 

como encontra-se inserido nesse contexto. Portanto, não há como ter uma vida digna sem um 

ambiente adequado e saudável. 

O meio ambiente possui essa dialeticidade. É fator essencial para se atestar a 

qualidade de vida, mas também está inserido dentro do conceito de vida saudável, pois não há 

como considerar qualidade de vida sem o elemento meio ambiente. Ao mesmo tempo que 

proporciona uma qualidade de vida, é parte integrante do conceito vida saudável. 

 

2.3 O mínimo existencial conectado aos direitos fundamentais 

 

A respeito da essencialidade do meio ambiente como direito fundamental, pode-se 

inserir outro conceito de grande relevância dos direitos fundamentais: o mínimo existencial. 

Torres (2010) parte da premissa de que o mínimo existencial é irredutível e não pode ser objeto 

de restrição por parte dos poderes da República. Contudo, é possível maximizar o direito às 

prestações, por meio de judicialização das políticas orçamentárias. 

Torres (2010, p.314) ressalta que o mínimo existencial deve ser procurado “na ideia 

de liberdade, nos princípios constitucionais da dignidade humana, da igualdade, do devido 

processo legal e da livre iniciativa, na Declaração dos Direitos Humanos e nas imunidades e 

privilégios do cidadão.” 

O meio ambiente como direito inerente à vida, encontra-se inserto nesse mínimo 

existencial, corroborando a assertiva de que não é possível restringi-lo a determinados grupos. 

É dever do Estado estabelecer políticas públicas que propiciem o mínimo existencial aos 
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encarcerados. Os aprisionados fazem parte de um grupo privado de liberdade que não possuem 

meios de prover sua subsistência e até mesmo assegurar sua existência, portanto, são 

completamente dependentes do poder estatal. É obrigação do Poder Público prover o mínimo 

existencial a essa parte da população. Mas, antes de tudo, é um dever constitucional. 

O conteúdo essencial dos direitos fundamentais, de acordo com Torres (2010, 

p.317), “é o núcleo intocável e irrestringível dos direitos fundamentais (da liberdade ou 

sociais). Constitui limite para a atuação dos poderes do Estado.” 

Otto Bachof, no início da década de 50, foi o primeiro jurista de renome a 

reconhecer o direito subjetivo aos recursos mínimos para uma vida digna. Assegurando que o 

princípio da dignidade da pessoa humana não se restringe apenas à liberdade, mas abrange 

um mínimo de segurança social que possibilite recursos materiais para uma existência digna. 

(SARLET; FIGUEIREDO, 2010). 

Depois de Bachof, o Tribunal Federal Administrativo da Alemanha reconheceu o 

princípio da dignidade humana, como direito à liberdade e à vida. Cerca de duas décadas 

depois, foi a vez do Tribunal Constitucional Federal consagrar o direito fundamental, 

garantindo condições mínimas para uma existência digna. (SARLET; FIGUEIREDO, 2010). 

Dentro desse contexto, as diretrizes estatais devem contemplar recursos que 

efetivem, pelo menos, o mínimo existencial para aqueles que se encontram privados de 

liberdade. Infelizmente, a superlotação das penitenciárias, bem como suas condições 

degradantes revelam o descaso das autoridades em relação a essa parcela da população. Sob 

o jugo do Estado e sem condições de prover sua subsistência, vivem sem o mínimo de 

dignidade, além de não terem, nem mesmo, proteção a vida.  

Sarlet e Figueiredo (2010) alertam que o mínimo existencial decorre da proteção 

da vida e da dignidade da pessoa humana, independente de previsão na Constituição. No 

Brasil, não há expressa previsão constitucional específica, entretanto, os princípios e objetivos 

da ordem constitucional insertos no artigo 170 garantem o mínimo existencial a uma vida 

digna. Da mesma forma, os direitos sociais tais como: saúde, moradia, assistência social, 

dentre outros, traduzem a obrigatoriedade do mínimo existencial.  

A interpretação constitucional dos direitos fundamentais deve ser vista como 

garantia ao direito à vida, sendo um rol mínimo de direitos essenciais para assegurar a 

dignidade humana. Sem esse mínimo, pode-se afirmar que o sujeito não possui condições de 

existência, retirando-lhe a condição de ser humano. É um ser que apenas sobrevive, sendo 

levado a letargia e a falta de vontade de viver. A situação deteriorada é ruim para a pessoa e 
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traz consequências para a sociedade que exclui aquela parcela da população, retirando-lhes a 

capacidade produtiva, tornando-os um ônus social. 

A situação penitenciária reflete exatamente essa realidade, o homem quando entra 

no sistema, perde a individualidade e a essência, tornando-se um pária da sociedade. O 

ambiente deteriorado contribui para que essa exclusão se torne cada vez maior e com menos 

possibilidades de reversão. O homem sem dignidade não encontra amparo e incentivo para 

que possa ressocializar. 

 

2.4 O meio ambiente prisional 

 

Conquanto, verifica-se que não há um conceito determinado sobre o que seja meio 

ambiente, há uma série de interpretações que possui o objetivo comum de estabelecer uma 

tutela efetiva adequada a sua importância. Em contrapartida, há consenso de que o direito ao 

meio ambiente inclui todos os grupos sociais, sendo condição de vida. 

Nessa perspectiva, insere-se o meio ambiente prisional, sendo os titulares do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado aqueles que se encontram privados de liberdade e sob a 

tutela do Estado. 

Uma vez determinado o conceito abrangente de meio ambiente, a princípio, 

procura-se utilizar a Lei de Execução Penal como parâmetro para verificar se há um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado no cárcere. 

A LEP (1984) estabelece no art.1º, como objetivo da pena: “proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado.” Nos demais artigos determina 

os seguintes direitos dos custodiados: assistência material, à saúde, jurídica, educacional, 

social, religiosa.  

De acordo com a LEP (1984), tem-se os seguintes conceitos: assistência material: 

fornecimento de alimentação, vestuário, instalações higiênicas; assistência à saúde do preso: 

atendimento médico, farmacêutico, odontológico, pré-natal, pós-parto e auxilio ao recém-

nascido; assistência jurídica: atendimento por defensores públicos, dentro e fora do 

estabelecimento prisional, implementação de Núcleos Especializados da Defensoria Pública 

para prestação de assistência jurídica integral e gratuita; assistência educacional: instrução 

escolar, formação profissional, biblioteca com livros instrutivos, recreativos e didáticos; a 

assistência social consiste em amparar o preso e prepará-lo para o retorno à sociedade;  
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assistência religiosa: liberdade de culto, permissão de participação nos serviços organizados 

no estabelecimento penal, posse de livros religiosos, local apropriado para os cultos religiosos. 

A LEP ainda determina assistência ao egresso, orientando-o, quando em liberdade. 

Todos esses direitos são deveres do Estado em relação aos presos. Portanto, 

teoricamente, se houvesse efetivação dos direitos elencados pela LEP de forma satisfatória, 

poderia ser atribuída à visão de um meio ambiente ecologicamente equilibrado no cárcere. 

Em busca de amenizar o sofrimento, Karam sustenta: 

Enquanto ainda convivemos com o violento, danoso e doloroso poder punitivo, 

enquanto milhões de indivíduos em todo o mundo ainda são submetidos às infinitas 

dores do encarceramento, temos, ao menos, de buscar a contenção desse poder e a 

amenização dessas dores através da mais estrita observância dos princípios 

garantidores positivados nas normas fundamentais inscritas nas declarações 

internacionais de direitos e nas constituições democráticas. (KARAM, 2009, p.27). 

 

O meio ambiente no cárcere tem, pois, um papel muito mais importante do que 

assistência material, jurídica, social, religiosa, dentre outras elencadas pela LEP. Sendo o meio 

ambiente apto a propiciar a dignidade humana, dever-se-ia apostar na sua implementação para 

o encarcerado que, assim, encontraria uma nova possibilidade de vida. Não obstante, no 

Brasil, também fora do cárcere, não se vive com dignidade, nos estabelecimentos prisionais, 

a partir de uma nova chance e sob a perspectiva de um novo ambiente, poder-se-ia ter 

esperança na ressignificação de valores  

A inclusão da preocupação com o meio ambiente natural e a sustentabilidade, como 

investimento das políticas públicas, acarretariam novas oportunidades para os indivíduos 

privados de liberdade. 

Várias medidas poderiam ser inseridas tais como: educação ambiental para as 

presas e agentes penitenciários, reciclagem, cultivo de alimentos orgânicos para seu próprio 

sustento, atividades de conscientização, produção de energia limpa, dentre outras. Assim, 

medidas que tragam soluções autossustentáveis propiciariam um ambiente saudável para a 

população carcerária, menor custo para o Estado e benefícios para o meio ambiente, além da 

promoção da reinserção. O indivíduo adquire novos hábitos, um novo ofício e, quando retornar 

ao convívio social, será um agente multiplicador de boas práticas ambientais. 

Atualmente, é de grande importância os debates a respeito desse tema e a 

consolidação de medidas que assegurem a sustentabilidade de todas as atividades para que se 

possa conjugar o crescimento econômico com a preservação ambiental. O homem já está ciente 

de que tem o papel de promover essa mudança de hábitos, sendo sujeito partícipe desse 
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processo. Essa preocupação é mundial e pauta de muitas conferências internacionais, em que 

se procura mobilizar os países em busca de soluções que minimizem os impactos já causados e 

evite os futuros danos ambientais. É questão até mesmo de preservação da espécie humana.  

As novas práticas de um ambiente sustentável contribuiriam para uma mudança 

no ambiente do presídio e seriam importantes no retorno do indivíduo para o local de origem. 

Propiciar um ambiente adequado é uma forma de inclusão que visa à valorização e assunção 

do papel de cidadão. A vida dessas pessoas é marcada por tantas privações, que um ambiente 

adequado traria um novo significado na posição ocupada por elas no meio social. 

Essas pessoas, na grande maioria dos casos, vivem em um ambiente que não é 

adequado. A educação formal é insuficiente, assim como a saúde, o lazer, os bens básicos, a 

precariedade de trabalho. Dessa forma, o cárcere prorroga a situação vivenciada, agravando-

a sobremaneira, já que lhes retira toda chance de mudança. 

Neste sentido afirma Karam: 

Cabe destacar que, naturalmente, toda atividade “ressocializadora” ou 

“reabilitadora” há de se pautar pelo respeito às opções pessoais do condenado, à sua 

integridade psíquica, à sua intimidade, enfim, à dignidade que lhe é inerente, jamais 

podendo implicar em transformação moral forçada, mas limitando-se a evitar os 

efeitos mais deteriorantes do encarceramento e a fornecer um apoio objetivo que 

facilite um retorno menos traumático ao convívio extramuros. (KARAM, 2006, 

p.33). 

 

A experiência vivenciada em um ambiente apto à transformação serviria de aporte 

para capacitar esses indivíduos a um retorno inclusivo. Enquanto a prioridade for castigo e 

punição, não haverá esperança para essas pessoas.  

 

2.4.1 O meio ambiente prisional brasileiro e os reflexos no âmbito nacional e internacional 

 

O meio ambiente prisional brasileiro é dotado de uma série de irregularidades, 

sendo considerada uma afronta à dignidade da pessoa. É objeto de diversas denúncias de órgãos 

competentes, da mídia e de organismos internacionais de direitos humanos. A prática demonstra 

que poucas medidas são efetivadas para mudar essa triste realidade. Constantemente, são 

veiculadas pela mídia barbáries que ocorrem dentro dos presídios em todos os estados: 

rebeliões, presídios comandados por organizações criminosas, guerra de facções rivais, entrada 

de drogas e armas, corrupção, só para citar algumas das graves ocorrências dentro do sistema 

carcerário brasileiro. 
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Em agosto de 2007 foram convocados diversos deputados para formação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a realidade do Sistema 

Carcerário brasileiro, denominada CPI do Sistema Carcerário. O relatório final produziu um 

retrato assustador do sistema carcerário. Em março de 2015, foram designados 26 deputados e 

suplentes para criação de nova CPI de investigação do sistema prisional. 

A criação foi justificada nestes termos pelo Deputado Carlos Zarattini (PT/SP): 

 

Essa latente desestruturação do sistema prisional intensifica a incredulidade da 

sociedade sobre uma possível reabilitação do preso e do seu retorno ao convívio 

social. Situação que contribui para aumentar o sentimento crescente na sociedade de 

ineficiência no Sistema Carcerário. Cabe ao Parlamento, como representantes do 

Povo, a responsabilidade de investigar e denunciar possíveis falhas que possam 

ocasionar prejuízos à sociedade brasileira. [...].atualmente a terceira maior população 

carcerária do mundo. Quando se trata dos indicies de reincidência, quando a pessoa já 

condenada anteriormente pratica novo crime, as taxas são altíssimas. A pesquisa do 

CNJ identificou, ainda, que o déficit atual no sistema, é de 206 mil vagas. Esse cenário 

de crescimento da comunidade carcerária é preocupante e requer vigilância das 

autoridades competentes. Por esses motivos expostos propomos a criação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a realidade do 

Sistema Carcerário Brasileiro, com ênfase nas crescentes e constantes rebeliões de 

presos, a superlotação dos presídios, os altos custos financeiros de manutenção destes 

estabelecimentos. (CÂMARA DOS DEPUTADOS. CPI DO SISTEMA 

CARCERÁRIO. 2015) 

 

 

Ao final de cada CPI são divulgados o retrato da realidade prisional e os diversos 

problemas encontrados, bem como o relatório final e conclusivo, em que são traçadas sugestões 

de projetos de lei e medidas que propiciem uma melhora no ambiente carcerário. 

De uma maneira geral, todas as proposições recomendadas pelas CPIs dizem 

respeito a mais recursos e investimentos para melhorar o ambiente prisional. Ainda que algumas 

propostas sejam de estabelecer mais penas alternativas, a ordem continua priorizando o 

encarceramento, sugerindo a segregação, como forma de recuperação do indivíduo. 

Na prática, verifica-se pouca alteração dentro do cárcere: o ambiente, com raras 

exceções, continua insalubre e não condiz com a condição ideal de vida para um ser humano. 

A sociedade não se preocupa, contrariamente, há consenso de que os recursos devem ser 

investidos em outras áreas. Além disso, as políticas públicas não saem do papel. 

Recentemente, o sistema prisional, mais uma vez, foi objeto de questionamento e 

de solicitação de providências, só que, dessa vez, o pedido foi endereçado ao Poder Judiciário.  

O sistema prisional foi objeto de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

ADPF 347, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, com pedido de medida liminar, para 

reconhecer a figura do “estado de coisas inconstitucional” e a adoção de providências 
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estruturais, em face de lesões a preceitos fundamentais dos presos que decorrerem de ações e 

omissões dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.  

Para melhor entendimento, transcreve-se uma parte da decisão que concedeu a 

liminar no voto da lavra do Ministro Marco Aurélio que retrata as condições atuais do sistema 

carcerário brasileiro. 

 
A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: superlotação dos 

presídios, torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, 

proliferação de doenças infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água 

potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à educação, 

à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por organizações 

criminosas, insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas, 

discriminação social, racial, de gênero e de orientação sexual.  (ADPF 347 MC / DF, 

p.5). 

 

O relator ainda afirma que presos são encontrados “amontoados” nas prisões e 

delegacias.  

 
Os presídios e delegacias não oferecem, além de espaço, condições salubres mínimas. 

Segundo relatórios do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os presídios não possuem 

instalações adequadas à existência humana. Estruturas hidráulicas, sanitárias e 

elétricas precárias e celas imundas, sem iluminação e ventilação representam perigo 

constante e risco à saúde, ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas. 

As áreas de banho e sol dividem o espaço com esgotos abertos, nos quais escorrem 

urina e fezes. Os presos não têm acesso a água, para banho e hidratação, ou a 

alimentação de mínima qualidade, que, muitas vezes, chega a eles azeda ou estragada. 

Em alguns casos, comem com as mãos ou em sacos plásticos. Também não recebem 

material de higiene básica, como papel higiênico, escova de dentes ou, para as 

mulheres, absorvente íntimo. A Clínica UERJ Direitos informa que, em cadeia pública 

feminina em São Paulo, as detentas utilizam miolos de pão para a contenção do fluxo 

menstrual. Além da falta de acesso a trabalho, educação ou qualquer outra forma de 

ocupação do tempo, os presos convivem com as barbáries promovidas entre si. São 

constantes os massacres, homicídios, violências sexuais, decapitação, estripação e 

esquartejamento. Sofrem com a tortura policial, espancamentos, estrangulamentos, 

choques elétricos, tiros com bala de borracha. (ADPF 347 MC / DF, p.6). 

 

O voto do relator ainda concluiu que ocorre violação generalizada de direitos 

fundamentais em todos os presídios, no tocante à dignidade, higidez física e psíquica do preso. 

Aponta que há superlotação carcerária e a precariedade das instalações configura tratamento 

cruel e desumano, compara o tratamento dos presos a “lixo” e as prisões a “masmorras 

medievais”. Ainda afirma que as prisões são escolas do crime, indicando o percentual de 70% 

de reincidência. 

 
Os cárceres brasileiros não servem à ressocialização dos presos. É incontestável que 

implicam o aumento da criminalidade, transformando pequenos delinquentes em 

“monstros do crime”. A prova da ineficiência do sistema como política de segurança 

pública está nas altas taxas de reincidência. E o que é pior: o reincidente passa a 

cometer crimes ainda mais graves. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça – 
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CNJ, essa taxa fica em torno de 70% e alcança, na maioria, presos provisórios que 

passaram, ante o contato com outros mais perigosos, a integrar alguma das facções 

criminosas. A situação é, em síntese, assustadora: dentro dos presídios, violações 

sistemáticas de direitos humanos; fora deles, aumento da criminalidade e da 

insegurança social. (ADPF 347 MC / DF, p.8). 

 

 

O voto ainda confirma que há uma série de direitos fundamentais constitucionais 

violados dos presos: 

 
Nesse contexto, diversos dispositivos, contendo normas nucleares do programa 

objetivo de direitos fundamentais da Constituição Federal, são ofendidos: o princípio 

da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III); a proibição de tortura e 

tratamento desumano ou degradante de seres humanos (artigo 5º, inciso III); a vedação 

da aplicação de penas cruéis (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”); o dever estatal de 

viabilizar o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a 

natureza do delito, a idade e sexo do apenado (artigo 5º, inciso XLVIII); a segurança 

dos presos à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX); e os direitos à saúde, 

educação, alimentação, trabalho, previdência e assistência social (artigo 6º) e à 

assistência judiciária (artigo 5º, inciso LXXIV). (ADPF 347 MC / DF, p.7). 

 

 

A decisão que concedeu em sede liminar o “estado de coisas inconstitucional”, 

considerou a presença de 3 pressupostos: situação de violação generalizada de direitos 

fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em 

modificar a situação; a superação das transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão e, 

sim, de uma pluralidade de autoridades. A expressão “estado de coisas inconstitucional” é uma 

denominação utilizada pela Corte Constitucional da Colômbia. (ADPF 347 MC/DF).  

Constatado o “estado de coisas inconstitucional”, uma vez que houve omissão do 

Poder Executivo e Legislativo em não estabelecer medidas concretas para resolver o problema, 

a Corte fixa medidas estruturais, formulando políticas públicas, assumindo uma posição 

denominada ativismo judicial.  

Nos termos da decisão da liminar, o STF reconheceu que, no sistema prisional 

brasileiro, realmente, há uma violação generalizada dos direitos fundamentais dos presos. 

Ainda deferiu a obrigatoriedade da audiência de custódia e liberou as verbas do FUNPEN 

(Fundo Penitenciário Nacional) para utilização da finalidade para o qual foi criado. 

No âmbito internacional, existem instrumentos que determinam regras mínimas de 

tratamento aos presos, são estes: “As Regras Mínimas para o Tratamento de Presos” adotadas 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1955 e atualizadas em 2016, na reunião na 

África do Sul, sendo denominada Regras de Mandela, e as Regras de Bangkok, 

consubstanciando regras específicas para presas mulheres, dentre outras. 
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Em relação as Regras de Mandela, a apresentação do Presidente do CNJ, Ministro 

Ricardo Lewandowski, sobre o texto traduzido, discorre que: 

 

O novo Estatuto levou em consideração instrumentos internacionais vigentes no país, 

como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo 

Facultativo. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.10). 

 

 

O Ministro ainda afirma que As Regras de Mandela podem e devem ser utilizadas 

como instrumentos a serviço da jurisdição e têm aptidão para transformarem o paradigma de 

encarceramento praticado pela justiça brasileira.” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2016, p.10). 

Essas regras determinam o tratamento mínimo que deve ser dado ao preso. As 

recentes rebeliões ocorridas no início do ano de 2017 demonstraram a situação dos presídios 

por todo o território nacional, atestando que as Regras de Mandela, embora sejam normas 

programáticas, não estão na agenda dos governantes. 

A regra número 1 já indica a dignidade como valor norteador de todas as condutas 

em relação aos presos: 

 

Regra 1 Todos os presos devem ser tratados com respeito, devido a seu valor e 

dignidade inerentes ao ser humano. Nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou 

tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes e deverá ser protegido de 

tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos 

presos, dos servidores prisionais, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser 

sempre assegurada. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.19). 

 

Em relação às presas mulheres, em reconhecimento às especificidades inerentes à 

condição de gênero, foram formuladas pela ONU regras diferenciadas para tratamento das 

mulheres privadas de liberdade. As Regras de Bangkok é a versão feminina para o tratamento 

mínimo que deve ser reconhecido para as presas mulheres. 

Devido ao aumento dos casos de encarceramento feminino, sentiu-se a necessidade 

da confecção desse documento, como forma de complementar as “Regras Mínimas para o 

Tratamento de Presos”. 

A Regra 1 das Regras de Bangkok atenta para o objetivo protetor da norma, não 

configurando discriminação. Vejamos: 

 
Regra 1 A fim de que o princípio de não discriminação, incorporado na regra 6 das 

Regras mínimas para o tratamento de reclusos, seja posto em prática, deve-se ter em 

consideração as distintas necessidades das mulheres presas na aplicação das Regras. 
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A atenção a essas necessidades para atingir igualdade material entre os gêneros não 

deverá ser considerada discriminatória. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2016, p.19). 

 

Dessa forma, verifica-se a existência de vários diplomas normativos que 

determinam direitos fundamentais aos presos, desde a Constituição Federal de 1988, até a lei 

de execução penal, no plano nacional e, no âmbito internacional, as regras programáticas 

consubstanciadas nas: Regras de Mandela e Regras de Bangkok, dentre outras. O problema é a 

falta de vontade política e de interesse de realizar investimentos que tragam melhoria para essa 

parcela da população. Soma-se a isso o pensamento da sociedade em legitimar as condições 

degradantes dos presídios, como função coadjuvante da reprimenda penal. O criminoso não é 

visto como um ser dotado de dignidade e de direitos. Contrariamente, os direitos humanos 

tiveram o conceito desvirtuado, sendo hoje rechaçado pela população denominada “de pessoas 

do bem”. 

As pessoas se auto dividem em: pessoas do bem que possuem direitos e deveres, e 

pessoas do mal que não merecem nem mesmo serem tratadas como seres humanos. No mínimo 

curiosa essa diferenciação feita, por óbvio, pelas pessoas do primeiro grupo. 

Karam (2009) ressalta que a função da pena privativa de liberdade é expor o 

condenado, propagando sua imagem como “criminoso”, identificando-o como “o perigoso”, “o 

inimigo”. É interessante observar que essa personificação contribui “de maneira decisiva para 

a ocultação de desvios estruturais, encobertos através da crença em desvios pessoais, 

contribuindo para o reforço de estruturas de dominação, para o reforço do poder.” (KARAM, 

2009, p.10). 

Corroborando com essa assertiva, transcreve-se a parte do voto do Ministro relator 

Marco Aurélio no julgamento da ADPF 374, que explica de forma sucinta o cerne do problema: 

 

Com tais conceitos disseminados, a opinião pública não aceita seja dada prioridade, 

no tocante aos gastos públicos, à melhoria das instalações prisionais. Muitos até 

acreditam que as condições desumanas das prisões consubstanciam retribuição aos 

crimes praticados pelos detentos. Em síntese, a impopularidade dos presos faz com 

que os políticos, salvo raríssimas exceções, não reivindiquem recursos públicos a 

serem aplicados em um sistema carcerário voltado ao oferecimento de condições de 

existência digna. A opinião pública está no coração da estrutura democrático-

parlamentar. Ignorá-la pode significar não só o fracasso das políticas que defendem, 

mas também das tentativas de reeleição a cargos no Legislativo e no Executivo. 

(ADPF 347 MC / DF, p.14). 

 

Aliada à opinião pública, a falta de interesse político e o consenso social de que a 

sanção penal é castigar o criminoso, as condições prisionais desempenham bem essa função. A 
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sociedade não percebe que a punição retorna em forma de violência e insegurança. A forma de 

segregação não traz benefícios para ninguém. Enquanto não houver uma mudança de 

mentalidade, os investimentos em segurança pública não atendem ao propósito a que se vincula. 

Barcellos (2010) explica que a dignidade é associada ao que o indivíduo tem ou faz 

e não ao fato de ser humano. Assim, a dignidade é relacionada ao comportamento do sujeito.  

 

O funcionamento dessa concepção de dignidade não ontológica poderia ser descrito 

nos seguintes termos: o preso cometeu crimes (ou está sendo acusado por crimes), 

logo, por conta de seu comportamento reprovável, ele já não seria titular da dignidade 

e, portanto, não teria direito realmente a ser tratado de forma digna. (BARCELLOS, 

2010, p.52). 

  

A autora afirma ainda que” há indícios consistentes de que o tratamento desumano 

conferido aos presos pelo sistema prisional brasileiro acaba por contribuir para o incremento da 

criminalidade e da violência urbana.” (BARCELLOS, 2010, p.57). 

A explicação, de acordo com Barcellos (2010), é que os sujeitos cometem mais 

crimes a fim de evitar o retorno para a prisão, já cientes das condições prisionais. Os altos níveis 

de reincidência confirmam essa assertiva, apontando o cometimento de novos crimes pelos 

mesmos sujeitos. 

O encarceramento não resolve o problema da criminalidade, principalmente se 

ocorre nas condições desumanas das prisões brasileiras. A tendência é a perpetuação dos crimes 

com incremento da violência. O meio ambiente adequado no cárcere poderia ser um 

instrumento interessante para restaurar a dignidade daquele indivíduo, que é um ser humano, e 

apenas por isso, já deve ser tratado com dignidade. 

 

2.5 O Programa Nacional de Direitos Humanos 

 

O Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, conhecido como PNDH3, 

foi instituído pelo Decreto 7.177, de 12 de maio de 2010, que incorporou resoluções da 11ª 

Conferência Nacional de Direitos Humanos e outras propostas promovidas desde 2003, em 

diversas áreas, como: educação, saúde, igualdade, juventude, idosos, habitação, meio ambiente, 

execução penal, dentre outras. 

 
 

O PNDH3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado, 

centrada na dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades para que todos 

e todas possam desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena. Parte, 

portanto, de princípios essenciais à consolidação da democracia no Brasil: diálogo 

permanente entre Estado e sociedade civil; transparência em todas as áreas e esferas 
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de governo; primazia dos Direitos Humanos nas políticas internas e nas relações 

internacionais; caráter laico do Estado; fortalecimento do pacto federativo; 

universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais; opção clara pelo desenvolvimento 

sustentável; respeito à diversidade; combate às desigualdades; erradicação da fome e 

da extrema pobreza.(BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos. Observatório do 

PNDH3, 2010) 

 

  

Um dos principais objetivos do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-

3, 2010, p.23) é aprimorar os mecanismos de participação e criar novos mecanismos para 

monitorar as políticas públicas sobre Direitos Humanos no Brasil. “No âmbito institucional, o 

PNDH-3 amplia as conquistas na área dos direitos e garantias fundamentais, pois internaliza a 

diretriz, segundo a qual a primazia dos Direitos Humanos constitui princípio transversal a ser 

considerado em todas as políticas públicas.” 

O Programa é dividido em áreas em torno dos seguintes eixos: I – interação 

Democrática entre Estado e Sociedade Civil; II. Desenvolvimento e Direitos Humanos; III. 

Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades; IV. Segurança Pública, Acesso à 

Justiça e Combate à Violência; V.Educação e Cultura em Direitos Humanos; e VI. Direito à 

Memória e à Verdade. 

Para este trabalho o eixo que interessa é o de número IV que versa sobre segurança 

pública. Nesse eixo, a diretriz de número 16 estabelece como objetivo: “Modernização da 

política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação 

de liberdade e melhoria do sistema penitenciário.” (PNDH-3, 2010, p.135). 

Um dos objetivos estratégicos é a reestruturação do sistema penitenciário, em que 

o Programa estabelece uma série de ações programáticas, todas visando à humanização da pena. 

O meio ambiente é parte integrante dessa proposta de mudança, pois, verifica-se a importância 

da consolidação de diretrizes que possibilitem uma vida digna no cárcere. 

Dentre as ações programáticas estão: obrigação de instituir ensino e remição pelo 

ensino nos estabelecimentos penais, assegurar as visitas íntimas, implantação do Plano 

Nacional de Saúde, do Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, campanhas de 

inclusão social para os egressos, medidas alternativas de pena, mutirões para verificar a 

remissão de penas e demais ações visando a uma melhora no sistema carcerário. 

A inclusão do sistema penitenciário dentro de um Programa de Direitos Humanos 

legitima medidas em um ambiente carcerário que propicie a dignidade humana, além de 

estabelecer metas programáticas para as políticas públicas nesse sentido. 
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2.5.1 Os Direitos Humanos como um projeto da sociedade 

 

Os Direitos Humanos são constituídos e efetivados a partir de uma realidade social, 

histórica e política. “O processo de constituição e efetivação dos Direitos Humanos faz parte 

de um projeto político de sociedade.” (PINTO, 2006, p.22). 

A conquista dos Direitos Humanos ocorre a partir de movimentos políticos, frente 

a situações não aceitas pela sociedade, contrárias à dignidade humana. Nesse sentido, o próprio 

conceito de dignidade humana é uma construção histórica. (PINTO, 2006). 

Historicamente, em primeiro lugar, surgem os direitos civis e políticos, em que os 

direitos individuais se sobrepunham ao direito da nação.  Esse individualismo tinha como valor 

fundamental a liberdade. A fase foi marcada por grande exploração do homem pelo homem, 

em que os detentores dos meios de produção enriqueciam cada vez mais, a custa da exploração 

da mão de obra empobrecida. (PINTO, 2006). 

As discussões buscavam formas de viabilizar os limites da igualdade e liberdade. 

Assim, os Direitos Humanos passam a buscar os direitos coletivos. Essa fase é denominada 

segunda geração dos Direitos Humanos. “Para a efetivação dos direitos sociais, econômicos e 

culturais, a interferência do poder estatal passava a ser fundamental como forma de corrigir as 

graves distorções da sociedade capitalista.” (PINTO, 2006, p.23). 

A busca pelo direito à paz, à solidariedade, à fraternidade, ao meio ambiente, entre 

outros, marca a terceira fase de conquista dos Direitos Humanos. “Hoje, os Direitos Humanos 

têm sido analisados como uma alternativa frente às contradições de outros projetos de 

sociedade, isto é, passam a ser considerados, eles próprios, como um projeto de sociedade.” 

(PINTO, 2006, p.23). 

Os projetos que querem a manutenção do poder são confrontados pela sociedade na 

busca de melhores condições de vida, à medida que detectam a importância das causas 

vinculadas à dignidade humana. As conquistas ocorrem através da pressão e reivindicação de 

movimentos organizados.  A educação é parte fundamental nesse processo, possibilitando a 

conscientização da sociedade e a mobilização política para a luta e efetivação dos direitos 

(PINTO, 2006). 

Distante dessas considerações, a realidade do ambiente prisional brasileiro 

demonstra que o projeto dos Direitos Humanos não é bem compreendido e aceito pela 

sociedade.  “A realidade socioeconômica e cultural brasileira foi historicamente constituída 

com base na manutenção e reprodução de desigualdades e, portanto, de relações que as 

mantenham.” (PINTO, 2006, p.26). 
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Os projetos de inclusão na efetivação de direitos e garantias fundamentais não 

devem ter uma visão instrumental, caracterizada por programas e políticas públicas.  Para serem 

eficazes têm que considerar a individualidade e a transformação dessa realidade de exclusão 

por meio do envolvimento da reflexão pessoal. “Não se trata então de construir alternativas por 

elas, pois a construção de novos caminhos exige a participação efetiva das pessoas que 

participam de determinado programa.” (PINTO, 2006, p.28). 

Como vimos, os Direitos Humanos são um projeto da sociedade, conquistado por 

meio de pressões políticas, à medida que verificam a importância de determinados direitos 

ligados à dignidade humana. Porém, em relação aos presos, a sociedade não os reconhece como 

sujeitos de direitos e merecedores de dignidade, a partir do momento que os identifica como 

“inimigos”, “criminosos”. A pena é um castigo e, para muitos, o ambiente deteriorado é 

merecido. 

Para essa parcela de excluídos, ainda que haja pressão de alguns movimentos 

sociais, organismos internacionais, não há vontade política, pois há o temor de  não obter mais 

votos na próxima eleição. A sociedade não apoia medidas que implementem direitos para os 

presos. 

 

Assim, frente a projetos que se apresentam tendo por objetivo uma maior autonomia 

das pessoas e a constituição dos mesmos como sujeitos, o que evidentemente envolve 

o apoio socioeconômico, cultural e psicológico para que possam construir novas 

alternativas, um novo caminho, é comum que a população apresente esse falso dilema: 

“mas por que privilegiar criminosos com programas como esses se a população 

honesta não tem acesso a eles?” (PINTO, 2006, p.29). 

 

Os Direitos Humanos possuem uma abrangência universal, não comportando 

exclusão. A sociedade como promotora desses direitos, possui uma atuação fundamental. Se 

não há apoio para inclusão de projetos que estabeleçam direitos aos presos, a reinserção dessas 

pessoas na sociedade não ocorrerá, causando transtornos para a própria sociedade, com o 

aumento da violência e da criminalidade. Não é dada uma nova oportunidade, um voto de 

confiança para as pessoas que ficaram segregadas. Como inseri-las de novo na sociedade? Qual 

a saída para essas pessoas? 

Nesse sentido, afirma Pinto: 

 

Assim sendo, quando pessoas da população questionam projetos ou programas que 

visam beneficiar os que estejam ou que tenham passado pelo sistema prisional, 

alegando que outros não têm as mesmas oportunidades, isso nos parece um falso 

dilema. A questão fundamental é: a adoção dos Direitos Humanos como projeto de 

sociedade implica em que a dignidade de todos seja buscada e construída 

constantemente. (PINTO, 2006,p.30). 
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Os Direitos Humanos como projeto da sociedade, devem contemplar todos, em 

especial, os excluídos que merecem mais proteção. O princípio da alteridade, de Lévinas, 

indica, na visão do Rosto, a abertura ao Outro, a fim de perceber os motivos e particularidades 

de cada um, a partir da individuação do ser humano. O colocar-se no lugar do Outro, sofrendo 

as dores e as angústias, através da compaixão, é o combustível para adoção de uma postura 

proativa na busca de direitos que favoreçam ao Outro. A partir da compreensão dessa alteridade 

generosa e da assunção de uma posição de igualdade, a luta pelo direito é uma consequência 

natural.  

A implementação de uma nova ética, com base na solidariedade e na humildade de 

se ver no Rosto do Outro, a fim de buscar uma empatia, adotando uma postura de irmandade, é 

o caminho para uma sociedade inclusiva que respeita a diversidade. A partir desse papel social, 

a busca pelos Direitos Humanos pode se tornar uma realidade, ajudando na construção de um 

mundo mais igualitário, menos discriminatório, com melhor distribuição de riquezas e 

oportunidades. 
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3 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

O objeto da pesquisa é o meio ambiente prisional feminino, sob a ótica das presas, 

para que possa ser aferido se o poder público, por meio de políticas públicas, proporciona um 

ambiente adequado dentro do cárcere.  

Partindo da premissa de que “a escolha da metodologia significa a adoção de uma 

postura político-ideológica perante a realidade” (GUSTIN; DIAS, 2015, p.19), a pesquisa de 

campo pareceu uma opção lógica, vez que a adoção de uma postura sem substrato em uma 

ciência social no tema que abordamos, mostra-se estéril. A melhor forma de uma pesquisa sobre 

a sociedade em que se vive, é ir a campo colher as informações necessárias que permitam uma 

reflexão discursiva. 

O termo escolhido “percursos metodológicos” tem a finalidade de retratar o 

caminho percorrido durante a pesquisa de campo, vez que o método sofre adaptações durante a 

consecução da pesquisa. O campo nos traz variáveis que nem sempre são previstas, assim as 

adequações fazem parte ao longo do processo, sempre visando retratar o mais fielmente a 

realidade pesquisada. 

A Constituição Federal, no capítulo relativo ao meio ambiente, dispõe que todos 

têm direito ao meio ambiente equilibrado (art.225). Portanto, o texto inclui todos os grupos, 

principalmente aqueles que estão sob a custódia do Estado. 

Nesse sentido, Paulo Affonso (2015, p.147) afirma que “o uso do pronome 

indefinido – todos – alarga a abrangência da norma jurídica, pois, não particularizando quem 

tem direito ao meio ambiente, evita que se exclua quem quer que seja”. Essa proposição, de 

acordo com o autor, cria um direito subjetivo oponível “erga omnes”.  

Paulo Affonso afirma que o direito ao meio ambiente é essencial à qualidade de 

vida, sendo elementar ao ser humano. Esse direito significa direito de viver, de respirar, e, 

principalmente, à dignidade humana. Cabe às normas e às políticas públicas o implementarem. 

(MACHADO, 2015, p. 152). 

A Lei de Execução Penal de 1984 estabelece vários direitos, dentre esses, o direito 

à alimentação, vestuário, instalações higiênicas, tratamento médico, farmacêutico e 

odontológico, assistência jurídica, educacional, religiosa, social, trabalho remunerado, 

ambiente limpo e arejado, só para citar alguns. A pesquisa utilizou esse parâmetro para 

considerá-los um bloco mínimo para indicação de um ambiente ecologicamente equilibrado 

dentro do cárcere. 
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Desta forma, utilizou-se a Lei de Execução Penal para dar concretude a um conceito 

de meio ambiente que é amplo e abstrato, estabelecendo um critério de pesquisa e aferição desse 

direito fundamental. O texto constitucional foi utilizado de forma abrangente e principiológica. 

No âmbito internacional, a ONU produziu os documentos: Regras de Mandela, 

consubstanciando acréscimos às regras de tratamentos mínimos aos presos, e as Regras de 

Bangkok, estabelecendo regras mínimas para tratamento de mulheres presas e medidas não 

privativas de liberdade para mulheres infratoras. Ambos os documentos adotados pelo Brasil 

determinam os direitos dos presos, sendo o segundo exclusivamente referente às mulheres 

encarceradas. Esses documentos, de forma subsidiária, colaboraram com os parâmetros 

utilizados para aferição da qualidade ambiental no ambiente prisional. 

Os métodos de pesquisa utilizados no estudo foram o quantitativo e o qualitativo, 

bem como o descritivo, como auxiliar, para as conclusões firmadas. A técnica de investigação 

ocorreu por meio de questionários com perguntas estruturadas, apresentadas de forma oral, 

sendo preenchido pelas pesquisadoras. A abordagem teve por objeto conhecer a percepção das 

presas sobre o meio ambiente carcerário e o grau de importância dos direitos elencados pela 

LEP. Esse questionário foi aplicado na visita às duas unidades prisionais. 

A primeira visita compreendeu a ida à Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado (APAC) feminina, localizada na cidade de Itaúna, cujo modelo inaugura uma nova 

forma de tratamento das presas. A segunda visita foi ao Complexo Penitenciário Estevão Pinto 

(conhecida como PIEP), uma penitenciária convencional feminina no estado de Minas Gerais, 

situada na cidade de Belo Horizonte. 

O questionário (apêndice A) direcionado às mulheres encarceradas foi composto 

por 25 questões fechadas, sendo que 22 dessas questões eram compostas por duas partes. As 

opções de resposta eram: sim, não, não sei responder. A análise dos dados foi feita separada 

por unidade e depois se utilizou o método da comparação entre os dois modelos de 

penitenciárias femininas. 

A abordagem, a princípio, seria quantitativa, entretanto, devido a relatos 

contundentes que discreparam dos dados objetivos, optou-se por complementar com a análise 

qualitativa. O método descritivo foi utilizado como auxiliar na interpretação dos dados 

coletados. 

Destaca-se que o projeto piloto poderia ter evitado essa adequação, já que permitiria 

verificar antes da aplicação dos questionários a insuficiência dos critérios elencados. Mas a 

limitação da pesquisa em um presídio, a dificuldade de entrada na PIEP é um fator complicador 

e impeditivo de realização de testes dos questionários com as detentas. A permissão foi 



56 

 

concedida após todo trâmite extremamente burocrático, e restrita a uma única visita. Não 

havendo outra oportunidade, a solução seria aplicar o questionário da forma elaborada. 

Durante a aplicação do questionário e posteriormente com a análise dos dados 

verificou-se que o método apenas quantitativo não permitia traçar um diagnóstico conforme a 

realidade descrita pelas mulheres pesquisadas. As respostas sim ,não e não sei responder, não 

foram suficientes para atestar a existência do direito elencado na LEP. 

Dessa forma a solução encontrada foi a adaptação do método para que as respostas 

refletissem a opinião das presas, inserindo-se as percepções e observações nas questões 

objetivas. Na APAC não houve esse problema. As questões objetivas foram suficientes para 

determinar as respostas das recuperandas. 

Na etapa posterior, o estudo comparativo pontuou as diferenças de métodos de 

sistema do cumprimento da pena, a fim de prospectar a sobrepujança de algum modelo que 

pudesse prover as necessidades para um ambiente adequado. Nesse contexto, sentiu-se a 

necessidade de conhecer outros modelos para verificar se algum deles implementava medidas 

que possibilitassem um ambiente equilibrado. 

O tema tem como marco teórico a Lei de Execução Penal que norteou as perguntas 

do questionário aplicado. Sob outra vertente, baseia-se no princípio da alteridade, desenvolvido 

pelo filósofo lituano Emannuel Lévinas. Embora a consecução de políticas públicas seja dever 

do Estado, o princípio da solidariedade indica que também é corresponsabilidade do indivíduo 

que, consciente de seu papel dentro da coletividade, deve adotar uma atitude proativa na busca 

de uma sociedade que promova a efetivação dos direitos fundamentais e e a inserção de todos 

os grupos sociais. Importante ainda ressaltar que é dever de todos e do Estado atender as 

demandas dos excluídos, através de políticas públicas. 

A responsabilidade social é delineada no pensamento filosófico de Lévinas, cuja 

relação entre o Eu e o Outro é a base sobre a qual tudo é erguido, refutando a indiferença, os 

rótulos discriminatórios que nivelam os seres humanos, estabelecendo um padrão de conduta. 

A ideia de alteridade defendida por Lévinas, se abosorvida pela sociedade, seria um 

importante instrumento de legitimidade de medidas que possibilitariam uma melhor qualidade 

ambiental nas penitenciárias. E a partir dessa visão, ser coadjuvante em um processo de 

efetivação dos direitos dos encarcerados, por meio de políticas públicas. 

O projeto piloto para teste do instrumento foi realizado com sucesso. 

As entrevistas em todas as etapas foram orientadas pelos princípios éticos. A 

participação na pesquisa foi voluntária e todos que participaram assinaram o termo de livre 
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consentimento (apêndice B). O anonimato foi preservado, não havendo, portanto, nenhuma 

espécie de identificação.  

As pesquisas com as detentas foram submetidas à autorização prévia do secretário 

de assuntos prisionais. A SEDS – SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

requereu o cumprimento de uma série de requisitos para que a pesquisa pudesse ser feita no 

presídio. Dentre os documentos exigidos, a obrigatoriedade de comprovar que o projeto foi 

enviado para o Comitê de Ética.   

Para viabilizar a pesquisa, houve a participação de 10 alunas da graduação do 

curso de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara que foram fundamentais para o 

trabalho em campo. 

Este trabalho teve como objetivo geral verificar o meio ambiente das unidades 

Estevão Pinto e APAC feminina de Itaúna, na perspectiva das mulheres privadas de liberdade. 

O tema é justificado pela importância da conscientização sobre a crise no sistema 

penitenciário. Esse problema traz reflexos em toda sociedade, com o aumento da violência. O 

cárcere, com o modelo atual, não se sustenta, pois, além de ter um custo extremamente alto, 

não cumpre a proposta de ressocializar o indivíduo.   

O caos dos presídios brasileiros é amplamente divulgado, tanto no Brasil quanto no 

cenário internacional. Deve-se destacar que há exigências internacionais, inclusive de normas 

positivadas, que o Brasil ratificou, e está descumprindo. A situação do cárcere no Brasil já 

possui reflexos no exterior, causando impactos além-fronteiras. 

 

3.1 Pesquisa de campo 

 

A decisão pela pesquisa de campo se deu concomitante com a escolha do tema. 

Desde o início, havia a certeza de que o tema teria que ser trabalhado de uma forma interativa 

e o contato com o objeto pesquisado era fundamental para o seu desenvolvimento. 

Neste sentido, Gustin e Dias afirmam que:  

 

As pesquisas de campo são estratégias integradas de investigação que organizam os 

procedimentos segundo um caminho crítico. Esse “caminho crítico” refere-se 

justamente às diretrizes operacionais definidas a partir da problematização do tema e 

da resposta preliminar que está sendo testada.  Gustin e Dias (2015, p.83). 

  

O primeiro passo é a familiarização, em que o pesquisador deve se aproximar com 

o tema escolhido, a fim de compreender o cotidiano do campo, a linguagem utilizada. 

(GUSTIN; DIAS, 2015). 
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A pesquisa sobre sistema penitenciário envolve peculiaridades que devem ser 

consideradas, dentre elas, a arguição da segurança é um entrave, que é utilizada para dificultar 

a entrada nas unidades carcerárias e, por conseguinte, tentar evitar a constatação da falta de 

estrutura e do descumprimento legal. Assim, é necessário empreender esforços para transpor 

essas barreiras. 

É importante que a realidade seja mostrada à sociedade para que haja, não só uma 

reflexão mais aprofundada sobre as condições do encarceramento no Brasil, mas que também 

haja assunção do papel de corresponsabilidade pela comunidade, para modificação do cenário, 

em busca de políticas públicas que promovam um ambiente digno para os encarcerados. 

A pesquisa descreve a percepção apreendida referente às visitas “in loco” e as 

entrevistas com as presas das unidades pesquisadas. 

O objetivo da pesquisa de campo foi ouvir as presas sobre o meio ambiente 

prisional. A pesquisa de campo desenvolveu-se na aplicação dos questionários para as 

recuperandas da APAC e para as detentas do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto. 

Diante dessa escolha, seria necessária a autorização do comitê de ética, pois se trata 

de pesquisa que envolve pessoas, especialmente por serem presas que são consideradas 

hipossuficientes, por estarem sob a tutela do Estado. Sendo assim, é requisito obrigatório a 

submissão e a autorização do comitê de ética para as entrevistas. 

O primeiro obstáculo era conseguir uma universidade que autorizasse a pesquisa, 

tendo em vista que a faculdade Dom Helder Câmara ainda não tem um comitê de ética. As 

dificuldades estavam só começando, pois, o preenchimento dos dados da plataforma Brasil, é 

bem minucioso e trabalhoso, além de requerer um conhecimento na área de informática. Some-

se a isso, o fato de ser um projeto pioneiro na faculdade a requerer a autorização do comitê de 

ética. O apoio do orientador foi fundamental para transposição de barreiras de toda sorte. 

Após a inserção do projeto na plataforma Brasil, várias etapas tiveram que ser 

adimplidas. O processo é lento e requer o envio do projeto detalhado com cronograma, modelo 

dos questionários que serão utilizados, o número de entrevistadas, modelo do termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE), preenchimento dos dados pessoais dos envolvidos na 

estrutura da pesquisa, autorização da faculdade de origem com assinatura do coordenador do 

curso de mestrado, entre outros documentos. 

Sendo requisito obrigatório o envio do projeto descrito minunciosamente, houve a 

escolha de pesquisar duas unidades prisionais. Ao longo da pesquisa, sentiu-se a necessidade 

de inserir outras penitenciárias. No entanto, não haveria tempo suficiente para reiniciar o 

processo de autorização. Assim, devido a esses dificultadores e ao prazo exíguo, optou-se pela 
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aplicação dos questionários apenas nas duas unidades selecionadas inicialmente no projeto, 

conjugada com a análise perceptiva, decorrente da visitação de uma unidade apenas para 

gestantes, com o incremento das informações da diretora, guia das visitas.  

Vencidas essas etapas, o projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética da 

PUC MINAS. O comitê de ética requisitou outros documentos que entenderam necessários e 

que, por alguma razão, não foram inseridos. Todas essas fases são demoradas e requerem 

paciência e determinação. 

Vale ressaltar que a PUC MINAS deu total apoio, esclarecendo as dúvidas por 

telefone, ajudando no preenchimento dos formulários pelo sistema, até a fase final. Da mesma 

forma, as exigências possibilitaram que o projeto fosse bem minucioso, detalhado, facilitando 

as fases posteriores. 

Concomitantemente, seguia-se firme no propósito de conseguir a autorização pela 

Superintendência de Atendimento ao Preso (SAPE) - Diretoria Ensino e profissionalização 

(DEP) e a Superintendência de Segurança Prisional (SSPI) - Diretoria de Segurança Interna 

(DSI), já que era exigência do comitê a prévia autorização para entrada no estabelecimento 

prisional. 

O contato feito com a servidora Regina da Superintendência de Atendimento ao 

Preso (SAPE), diretoria de saúde e atendimento psicossocial, por meio de e-mails e mensagens 

de whatsapp, foi intenso, perdurando quase o tempo de duração do mestrado.  

A primeira exigência do SAPE está contida na circular SAPE/128/2015 (anexo), 

consistindo no envio do projeto de cunho científico, contendo metodologia e demais requisitos, 

carta de apresentação com papel timbrado da faculdade e assinatura do orientador e 

coordenador do curso, cópia da submissão ao comitê de ética, cópia dos termos de livre 

consentimento, entre outras exigências. 

Esse procedimento é para que haja a autorização, pelo superintendente de segurança 

prisional e pelo secretário de assuntos prisionais, para entrada nos presídios. Além disso, toda 

a documentação é submetida à discricionariedade da diretora da penitenciária. Apesar da 

submissão a todo processo, não há certeza da autorização. 

O trâmite do processo durou cerca de 01 ano e, ainda assim, mesmo após a 

autorização pela SAPE, não havia ocorrido o contato com a diretora para marcar a data para ida 

à penitenciária para realizar a pesquisa de campo. 

As exigências do comitê de ética corriam em paralelo às determinações do SAPE. 

Cumpriam-se ambas, sem questionar, com o único intento de conseguir efetuar as entrevistas 

com as detentas. 
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Paralelamente, realizando as atividades do mestrado, durante o estágio de docência 

com o professor orientador Doutor Émilien Vilas Boas Reis, na turma de direito integral do 1º 

período do curso de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara, 10 alunas se interessaram 

pelo tema e pela oportunidade de enriquecimento dos seus currículos, participando da pesquisa, 

como entrevistadoras, dando  início a uma frutífera parceria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

       

Fonte: Foto da autora, 2016. 

 

O grupo estava formado: uma mestranda e dez alunas da graduação. (apêndice C). 

Todas foram inseridas como pesquisadoras na plataforma Brasil. O resultado foi um grande 

aprendizado para ambos os lados e uma experiência precursora da integração de alunas da 

graduação em um projeto de mestrado com pesquisa de campo. 

A coesão e o envolvimento do grupo foram fundamentais para o cumprimento de 

todas as etapas, bem como o apoio mútuo foi de extrema importância nas inúmeras dificuldades 

enfrentadas. Da mesma forma, durante as entrevistas, havia cumplicidade e envidamento de 
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esforços para consecução do objetivo. A carga emocional era intensa. As mais novas absorviam 

a tensão do ambiente, enquanto a mestranda sentia o peso da responsabilidade de ser a líder do 

grupo. Durante as visitas, era feita a contagem da equipe, sucessivamente, a fim de que todas 

permanecessem juntas. 

Durante o cumprimento das exigências da SAPE e do comitê de ética, a 

preocupação com o prazo era constante.  

A primeira experiência com a pesquisa de campo ocorreu com a ida à APAC. Após 

um simples telefonema, foram acertados os detalhes e marcada a visita para o dia 12 de julho 

de 2016. Por ser período de férias escolares, foi mais fácil conciliar o horário, possibilitando 

adesão total do grupo de pesquisa. 

No dia 11 de julho de 2016, véspera da ida à APAC, houve o encontro de todo o 

grupo na ESDHC para que a mestranda pudesse demonstrar as técnicas de entrevista aprendidas 

meses antes para a consecução da pesquisa. Essa reunião foi fundamental para explicar para o 

grupo as formas de abordagens em relação às entrevistadas (recuperandas). 

Assim, houve consenso sobre, nas entrevistas, utilizar-se as seguintes estratégias: 

demonstrar a importância da explicação do objeto da pesquisa, da assinatura do termo de 

consentimento, da preservação do anonimato e sigilo, a participação voluntária, a criação de 

um ambiente de cordialidade e simpatia, não pressionar, mostrar isenção, ser atenciosa, 

demonstrar segurança, confiança, agradecimento, não mostrar surpresa. Enfim, foi um 

momento de treinamento do grupo e transmissão de segurança para realizar as entrevistas, vez 

que era uma atividade nova para todos. 

Também foi destacada a importância do uso de roupas adequadas, poucos adereços, 

humildade para lidar com pessoas tão fragilizadas pelo sistema. Optou-se pelo uso da blusa com 

a logomarca da Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC), até mesmo para facilitar a 

pesquisa dentro da unidade. 

Após uma manhã de treinamento e várias recomendações, o grupo estava pronto e 

ansioso para a pesquisa no dia seguinte. 

A ida à APAC feminina de Itáuna requereu alguns preparativos, dentre esles, o 

aluguel de uma van que estava aguardando o grupo na faculdade às 09:00 horas da manhã, no 

dia marcado. A viagem transcorreu conforme o planejado. 
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Figura 2 

 

Fonte: foto da autora, 2016. 

 

O grupo foi recebido por algumas voluntárias e iniciou-se a pesquisa, conforme o 

programado. Diferente de outros sistemas prisionais, na APAC, após um período inicial de 

adaptação, foram registradas muitas fotos que demonstram o clima de integração e descontração 

entre o grupo e as recuperandas.. 

Figura 3 

 

Fonte: foto da autora, 2016. 
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Por volta de 17:00 horas, encerraram-se as atividades de pesquisa na APAC, 

iniciando o retorno a Belo Horizonte. 

Durante a pesquisa, as recuperandas sentiram a necessidade de falar sobre sua vida 

e os motivos do encarceramento. Algumas ainda teceram comparações com as instalações do 

PIEP, acentuando a diferença de ambiente em relação à APAC. 

Sempre na busca de aprimorar os estudos sobre as condições carcerárias, nos dias 

08 e 09 de agosto de 2016, houve a participação no I Congresso de Assuntos Carcerários, cujo 

tema englobou o encarceramento, o cárcere e o encarcerado.  

Em meados de agosto houve a visita ao presídio de Bicas 1, por distanciar-se do 

objetivo, optou-se por não inclui-lo na finalização da pesquisa. 

A autorização para entrada no PIEP trazia um complicador, pois em meados de 

setembro, houve a informação de que não seria possível a entrada do grupo todo de pesquisa na 

unidade, por tratar-se de um número grande de pessoas causando transtorno para a rotina 

prisional. 

A restrição não foi aceita e o pedido foi reiterado. 

Em outubro, a mestranda/pesquisadora foi recebida no gabinete do deputado Durval 

Ângelo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para aprofundar o estudo sobre a APAC, 

e uma tentativa para entrada na PIEP. 

Em novembro, o projeto de pesquisa da pesquisadora/mestranda foi selecionado 

para uma apresentação de um evento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre sistema 

carcerário feminino. Nessa ocasião, tomou-se conhecimento de um presídio em Vespasiano, 

exclusivo para gestantes e bebês, realizando o primeiro contato com a diretora Eliane Paixão 

para uma visita agendada.  

A mestranda/pesquisadora durante a exposição do seu trabalho, fez um apelo, 

perante o público, descrevendo a dificuldade encontrada em conseguir autorização para entrada 

no PIEP para realizar as entrevistas com as detentas. Nessa oportunidade, estavam presentes na 

plateia várias diretoras de presídios femininos, dentre elas a do PIEP. Assim, foi realizado o 

primeiro e promissor contato que iria impulsionar a aprovação da pesquisa naquela unidade. 

A diretora, entusiasta da pesquisa empírica, agilizou o trâmite da documentação, 

havendo deferimento logo a seguir. Este apoio foi essencial para que fosse possível ter a entrada 

autorizada. Diversas conversas foram realizadas para que tudo transcorresse sem sobressaltos 

no dia das entrevistas. Sob o jugo da preocupação com a segurança e transtorno na rotina 

prisional, os detalhes foram repassados exaustivamente ao grupo formado pelas 10 
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pesquisadoras. As pessoas que trabalham com segurança pública comentaram, incrédulas, que 

dificilmente o intento teria êxito. 

No dia 05 de dezembro, o comitê de ética aprovou o projeto de pesquisa (anexo), 

completando todos os requisitos exigidos para autorização da aplicação dos questionários no 

PIEP. 

Dentro do escopo da pesquisa, foi inserida a visita a um modelo de presídio com 

gestão inovadora, por meio da parceria público-privada (PPP), cujo foco seria a ressocialização. 

Embora a percepção no momento da visita, foi de um ambiente opressor, em que os presos 

andam algemados, de cabeça baixa e dentro de uma faixa desenhada no chão, indicando uma 

conduta contrária à dignidade humana. Além de ser um presídio masculino, não foi possível a 

entrevista com os detentos. Dessa forma, optou-se por retirá-lo da pesquisa, pois não 

contribuiria com o objetivo. 

Dando prosseguimento, ainda faltava a visita ao centro de referência à gestante e ao 

dificultoso PIEP.  

A próxima visita foi ao centro de referência à gestante, em Vespasiano, no dia 16 

de dezembro de 2017. O deferimento não permitiu a entrada do grupo, nem tampouco aplicação 

dos questionários com as detentas.  

A opção por visitar a unidade exclusiva para gestantes, mães e bebês, teve como 

objetivo analisar a maternidade sob a perspectiva da mulher privada de liberdade, sendo, 

inclusive, objeto de pergunta no questionário aplicado nas outras unidades. Como não houve 

autorização para aplicação dos questionários às detentas que ali cumpriam pena, optou-se por 

inserir, como apêndice, as observações decorrentes da visita, com as informações relatadas pela 

diretora Eliane Paixão, estabelecendo uma visão crítica desse sistema.  

Em meados de dezembro de 2016, houve o contato com a diretora do PIEP, 

informando que havia sido autorizada a entrada do grupo em sua totalidade. Após várias 

determinações como: tipo de comportamento, cor de roupa, almoço, entre outras, o grupo estava 

pronto para parte mais aguardada da pesquisa. 

No dia 19 de dezembro de 2016, o grupo finalmente entrava no Complexo 

Penitenciário Feminino Estevão Pinto para aplicação dos questionários e continuidade da 

pesquisa. 
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3.2 Presídios em que houve aplicação dos questionários 

 

O projeto consistiu na aplicação dos questionários para as presas sobre dois 

sistemas prisionais bem distintos, para depois ser objeto de comparação e análise.  

As unidades escolhidas foram a APAC de Itaúna e o Complexo Penitenciário 

Feminino Estevão Pinto. A APAC de Itaúna foi escolhida por ser a pioneira do estado de Minas 

Gerais. O Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto foi escolhido por ser 

exclusivamente para mulheres e abrigar o maior número de detentas em Minas Gerais. Assim, 

haveria possibilidade do maior número de entrevistas. 

O Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, conhecido como PIEP, está 

localizado no bairro do Horto, na cidade de Belo Horizonte, com um total aproximado de 382 

presas, na data da pesquisa dia 19/12/2016, de acordo com a diretora da unidade. É uma 

penitenciária exclusivamente feminina. O universo pesquisado de 25 % de mulheres presas, foi 

totalmente suficiente para consecução da análise estatística. 

A unidade feminina pesquisada da Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados, conhecida como APAC, está localizada na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Na 

data da pesquisa: dia 12/07/2016, havia 41 recuperandas cumprindo pena naquela unidade. 

Foram entrevistadas 23 mulheres, sendo que poucas não quiseram participar da pesquisa: 08 

mulheres estavam no trabalho externo e 03 encontravam-se em prisão domiciliar. 

Figura 4 

             

Fonte: Foto da autora, 2016. 
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3.3 Presídios visitados sem aplicação de questionário 

 

Ao longo da pesquisa, sentiu-se a necessidade de visitar outros sistemas de 

cumprimento de pena que não estavam contemplados no projeto inicial.  

A visita à PPP (Parceria Público Privada) teve o intuito de conhecer de perto o 

modelo de uma parceria do sistema público com o privado. Localizada no município de 

Ribeirão das Neves, esta unidade é referência no modelo de administração prisional. Assim, 

com a finalidade de enriquecer a pesquisa, houve a visita ao estabelecimento prisional. 

O centro de referência à gestante privada de liberdade é uma penitenciária diferente 

das demais: em se tratando de mulheres, o trabalho estaria incompleto sem a visita “in loco”, 

pois se trata de uma penitenciária apenas de gestantes, com 05 meses de gestação em diante e 

bebês de até 01 ano de idade.  

O centro de referência é o único no estado de Minas Gerais e do Brasil que tem uma 

unidade exclusiva para gestantes. Situa-se no município de Vespasiano, a 25 km de Belo 

Horizonte. 

Um dos direitos elencados pela LEP, no artigo 89, diz respeito à penitenciária ter 

um local específico para gestantes e parturientes, assim como creches para crianças de 6 meses 

a 7 anos. (BRASIL, 2017). No Complexo Penitenciário Estevão Pinto não havia nenhuma 

gestante, tampouco creche, berçário ou qualquer alusão à gravidez. Na APAC no regime 

semiaberto havia uma mãe cumprindo pena, com uma criança de 01 ano. Então a questão sobre 

onde ficariam as gestantes privadas de liberdade veio à tona. Por meio da pesquisa, foi 

descoberto o centro de referência. 

Devido à burocracia, tanto do comitê de ética quanto da Secretaria de Estado de 

Defesa Social, não haveria tempo hábil para conseguir as autorizações necessárias para as 

entrevistas. Dessa forma, embora tenha realizado as visitas nas duas unidades e entrevista dos 

respectivos diretores, optou-se por não inserir na pesquisa o modelo PPP (parceria público-

privada), por não atender o objetivo da pesquisa, já que não dialoga com as outras unidades 

(PIEP e APAC).  

O objetivo da pesquisa é a percepção das presas sobre o ambiente em que vivem, e 

quais direitos são importantes para melhorar a vida no cárcere. Sendo assim, como nessa 

unidade não foi possível ter contato com os presos, optou-se por não incluí-la na pesquisa, por 

faltar parâmetro de comparação e estar em desacordo com o objetivo proposto. 

Em relação ao centro de referência à gestante, a escolha recaiu em inseri-lo na 

pesquisa como apêndice, por várias razões: a primeira porque se refere à situação específica de 
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mulheres, inclusive sendo objeto de quesitação no questionário aplicado às detentas. A segunda 

razão incide na falta de informações referentes a este centro de referência. Mas, a partir do fato 

de que houve a visita e o contato com a diretora, cujas informações só são acessíveis para 

aqueles que vão até a unidade, houve interesse em inseri-las para enriquecer o trabalho. A 

terceira razão da escolha foi a oportunidade de trazer ao debate recentes alterações legislativas 

que dispõem acerca da prisão domiciliar para a gestante e para as mães com filhos dependentes 

menores de 12 anos. A quarta e última razão, diz respeito às notícias recentes de deferimento 

de prisão domiciliar para uma mãe, cujos filhos são os do governador de um Estado, causando 

enorme polêmica na mídia, já que exclui dessa medida as mães desfavorecidas 

economicamente. Dessa forma, a opção foi inserir esse tema no apêndice (apêndice D), para 

fomentar o debate sem perder o foco do problema. 

 

3.4 Procedimentos utilizados para análise dos dados 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (Parecer CEP n. 1.849.618 em anexo) e pela SEDS – Secretaria de 

Estado de Defesa Social, ressaltando ter seguido, rigorosamente, os procedimentos éticos, 

através do consentimento livre e esclarecido. 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética, houve aplicação dos questionários e a 

coleta de dados. A etapa que se seguiu foi a análise dos dados. 

O questionário apresentou 25 questões principais, 22 questões secundárias e um 

preâmbulo.  

As perguntas foram feitas de forma estruturada, com 03 opções de respostas: sim, 

não, não sei responder. No preâmbulo constava o nível de escolaridade, com as opções: 

analfabeto/ fundamental I incompleto, fundamental I completo / fundamental 2 incompleto, 

fundamental II completo / médio incompleto, médio completo / superior incompleto, superior 

completo. 

As questões foram divididas em duas partes. A primeira parte denominamos 

pergunta principal, e referia-se ao direito propriamente dito, elencado pela LEP. Na segunda 

parte da questão, denominada pergunta secundária, utilizou-se a frase (Você considera isso 

importante?) para aferir o grau de importância de cada direito. 

A coleta de dados foi feita pelo grupo de pesquisa, por meio da pesquisa de campo, 

consistindo na aplicação dos questionários nas unidades: PIEP e APAC. 
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As técnicas para apreciação dos dados são: quantitativa e qualitativa, por meio de 

levantamento de campo.  

Para a técnica qualitativa, foram utilizadas anotações feitas por meio de um díário 

de pesquisa, único objeto autorizado a entrar no presídio, a partir das percepções apreendidas, 

com a visita em campo e os relatos das detentas. 

Em relação à técnica quantitativa, para auxiliar na organização dos dados, foi 

utilizado o google forms. Por meio dessa plataforma de pesquisa, foram inseridas as respostas 

dos questionários aplicados nas unidades carcerárias, de modo que os dados obtivessem 

resultados estatísticos, representados por gráficos de setor.  

As análises em primeiro plano foram feitas separadamente por unidade, seguidas 

de um estudo comparativo, acentuando as diferenças encontradas. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A proposta inicial de aplicação de questionários com a finalidade de subsidiar uma 

análise quantitativa mostrou-se, ao longo da pesquisa, insuficiente para aferir o resultado 

pretendido. 

Dessa forma, conforme aduzido no capítulo sobre a metodologia, foi inserido na 

pesquisa, conjuntamente, o método qualitativo, analisando as ‘falas’ das detentas, ao responder 

as perguntas dos questionários, vez que essas análises qualitativas complementaram os 

resultados quantitativos, tornando os resultados obtidos mais fiéis à realidade. 

Ambas as análises se complementam e enriquecem o material, dialogando com as 

observações dos próprios pesquisadores. 

O objetivo principal era “dar voz aquelas mulheres”, pois ninguém melhor que elas 

poderiam descrever o meio ambiente prisional e as consequências do cárcere. 

A partir das reivindicações das detentas trazidas à baila pela pesquisa, é possível 

estabelecer as prioridades dos direitos a serem implementados, de forma a proporcionar um 

ambiente equilibrado, fundado nos direitos e garantias fundamentais que possibilite o 

cumprimento da pena de forma digna. 

Pretende-se que o ganho da pesquisa seja a abertura para o Outro, sensibilizando-

se, saindo da zona de conforto, rumo a um mundo desconhecido e incômodo, mergulhando no 

universo do Outro, na mais completa entrega.  

A constatação da realidade tão distinta nos coloca em confronto com nosso próprio 

“eu”, questionando valores e obrigando-nos a assumir uma posição frente aos desafios 

propostos. Ninguém sai incólume de uma pesquisa com presidiárias. A neutralidade tão 

propagada pela pesquisa científica torna-se um esforço hercúleo a fim de não se sensibilizar 

com os apelos daquelas mulheres. 

Diante disso, a tentativa é constante para manter um tom distante e neutro na análise 

do meio ambiente, principalmente, dos relatos entre as perguntas e respostas, buscando 

respostas objetivas. O papel de intérprete dessas mulheres é uma grande responsabilidade. 

O intuito é ser o mais fiel possível à realidade presenciada e ouvida. Assim, iniciam-

se as observações feitas durante a pesquisa, naquele único encontro em cada unidade.  

 Os resultados descritos são frutos de todo o trabalho realizado nas 2 unidades escolhidas 

para pesquisar. Os dados numéricos referentes à análise quantitativa serão demonstrados pelos 

gráficos, enquanto os dados qualitativos se depreenderam dos relatos das presas. 
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4.1 Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto 

 

A pesquisa foi tumultuada, mas produtiva. Procurou-se refletir a realidade 

vivenciada pelas detentas, na sofrida busca de trazer alguma esperança. 

A pesquisa foi realizada em um único dia, devido às dificuldades e peculiaridades 

encontradas no sistema penitenciário. Portanto, refletem a opinião das detentas nessa condição. 

O pedido para aplicação dos questionários naquela unidade foi deferido, após uma 

série de tratativas que foram descritas no capítulo 3, intitulado Metodologia, e submissão a 

diversos procedimentos envolvendo a Secretaria de Assuntos Prisionais. O grupo da pesquisa 

de campo foi formado pela mestranda e por 10 alunas da graduação do curso de Direito da 

Escola Superior Dom Helder Câmara.  

Após a conclusão do trâmite, a visita foi marcada para o dia 19/12/2016, segunda-

feira antes do Natal. 

Devido à dificuldade da autorização para entrada no presídio, deu-se seguimento à 

pesquisa, antes que novo evento pudesse impedir a sua consecução. A autorização permitia a 

entrada do grupo completo. No dia marcado, uma das pesquisadoras não pode comparecer, 

totalizando 10 pesquisadoras que entraram no presídio e realizaram a pesquisa. 

Os ajustes finais foram feitos pela pesquisadora/mestranda diretamente com a 

diretora do PIEP, Maristela Andrade, que deu todas as orientações para serem repassadas ao 

grupo, desde cor da roupa até a forma de comportamento dentro do presídio. 

A entrada do presídio feminino Estevão Pinto é parecida com a de qualquer sistema 

prisional estatal: grades, guardas penitenciários, revista com bastão, depósito de celular no 

escaninho. A equipe foi recepcionada pela diretora que apresentou uma pedagoga escalada para 

ser a guia da visita.  

A estrutura prometida, infelizmente, não foi disponibilizada, trazendo grandes 

entraves à pesquisa. A falta de comunicação dentro do presídio causou problemas com as 

agentes penitenciárias que, sem informação, não permitiam a aproximação com as detentas, 

impactando na efetiva participação delas. 

O primeiro grupo de presas a serem entrevistadas, foi composto por cerca de 40 

(quarenta) mulheres que ficam em um sistema de medida de segurança, separadas das demais. 

Toda “cadeia” tem sua própria lei e o PIEP não é diferente. Alguns crimes lá não são aceitos, 

tais como: infanticídio, matar pai e mãe, crimes que envolvem crianças, entre outros associados 

à covardia. Assim, para a própria segurança das presas, as que praticam tais crimes ficam 

isoladas das demais. O nome vulgar das celas para essas presas é “seguro”, por ser um local 
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que traz segurança a elas. De acordo com a diretora do presídio, nesse local ficam as presas que 

tenham praticado crimes de repercussão, como medida protetiva. 

Com a chegada do grupo, a agente penitenciária demonstrou surpresa e 

preocupação, causando perplexidade ao grupo, confiante na promessa do preparo de uma 

infraestrutura para receber as pesquisadoras. Nesse local, onde se situam as celas dessas 

detentas, em um pátio onde ocorre o banho de sol, foram improvisadas cadeiras e mesas ao lado 

uma da outra.  As presas mostravam-se desconfiadas e arredias com a presença da equipe e, 

assim, muitas não quiseram participar. Um pouco mais da metade do grupo das presas (25) 

submeteu-se à pesquisa, respondendo às perguntas feitas pelas pesquisadoras.  

Nessa ala, o tempo marcado pela direção para aplicação dos questionários seria de 

09:00 às 12:00, mas em 45 minutos já havíamos terminado a pesquisa e encerrados os trabalhos. 

O grupo ainda permaneceu no local por mais algum tempo, na esperança de algumas detentas 

resolverem participar. Entretanto, não houve mais adesões. A agente penitenciária informou 

que, por ser o momento do banho de sol, as demais detentas não quiseram perder tempo com a 

pesquisa. Não se pode olvidar que impera o medo de represálias, mais uma dificuldade para o 

intento da pesquisa. 

Analisando o comportamento desse grupo, verifica-se que muitas pareciam estar 

sob efeito de remédios e tinham o “olhar parado”, fixo no horizonte. Obteve-se  informação de 

que há permissão para os familiares levarem remédios controlados para as presas doentes, sendo 

a depressão comum nesses casos. Evidentemente, não há parâmetros para verificar adequação 

de um ambiente equilibrado, em uma situação de completo abandono e desemparo. 

Nesse sentido, As Regras de Bangkok 12 e 13 dispõem sobre os cuidados com a 

saúde mental, determinando a disponibilidade de programas de atenção à saúde mental 

individualizada, centrado na compreensão dos traumas, voltados para programas de 

reabilitação. Funcionários da prisão devem ser preparados para lidar com os momentos de 

angústia das mulheres a fim de promoverem o apoio adequado. (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2016). 

Infelizmente, não é isso que acontece, pois as detentas são abandonadas à própria 

sorte, sem acompanhamento psicológico ou qualquer medida que possa minimizar os efeitos 

decorrentes da exclusão. 

A pedagoga informou que a falta de participação das detentas para responder o 

questionário deve-se à quantidade de pesquisas que ocorrem naquele local, sem que ocorra 

nenhuma mudança efetiva na realidade vivenciada dentro do cárcere, causando a desmotivação 

das detentas.  
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Percebe-se que causa grande angustia às presas falarem a respeito das falhas do 

sistema e não haver nenhuma mudança efetiva. Dessa forma, muitas optam por não participar 

e preferem se manter distantes. 

As prisões como fábricas de misérias, expressão utilizada por Wacquant (2001), 

reproduzem dentro o que ocorre fora dos muros. A grande massa carcerária é formada por 

pobres que continuam nessa condição, enquanto permanecem encarcerados, e, quando retornam 

à sociedade, após o cumprimento da pena, não têm a situação modificada, fomentando esse 

ciclo de pobreza.  

Neste sentido, afirma Wacquant que: 

 

De modo que o tratamento carcerário da miséria (re)produz sem cessar as condições 

de sua própria extensão: quanto mais se encarceram pobres, mais estes tem certeza, 

se não ocorrer nenhum imprevisto, de permanecerem pobres por bastante tempo, e, 

por conseguinte, mais oferecem um alvo cômodo à política de criminalização da 

miséria. (WACQUANT, 2001, p.145). 

 

 

A miséria está presente não apenas na precariedade material do sistema, mas, acima 

de tudo, no aniquilamento, pelo sistema, da identidade, da pessoalidade.  A vestimenta 

caracterizada pelo uso do uniforme vermelho descaracteriza a pessoa e afasta os traços de 

individualidade. Sobressai apenas a cor vermelha que se confunde no meio de tantas mulheres, 

transformando-as em uma massa uniforme, sem identidade. 

Nesse setor, a grande maioria não usa pintura ou qualquer adereço que remeta a um 

toque de feminilidade. Os uniformes são feitos para homens e destroem a autoestima feminina. 

A instituição não dispõe de shampoo e condicionador, nem mesmo sabonete, apenas as que 

possuem familiares capazes de comprar esses objetos, têm acesso a esses itens. 

As Regras de Mandela estabelecem, na Regra 18, que o preso deve manter sua 

limpeza pessoal, portanto, deve ter acesso à água e a artigos de higiene, necessários para sua 

saúde e limpeza. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

A população das presas é predominante jovem, sendo constatada presença de 

poucas senhoras. Convém mencionar que foram encontrados alguns casos de mãe e filha 

compartilhando a mesma cela, corroborando a ideia da perpetuidade, da falta de oportunidades 

e da exclusão social. 

As presas do PIEP, em especial, as que cumprem medida de segurança são 

marcadas por olhares sofridos e muita desconfiança, afinal, trata-se de um grupo excluído 

dentro dos excluídos. Cerca de 05 presas formam um grupo menor ainda e ficam trancadas sem 



73 

 

contato com o grupo da medida de segurança. O banho de sol desse subgrupo só inicia, quando 

termina o das demais que são recolhidas e trancadas nas celas. A segregação ocorre por tipo de 

crime praticado ou por brigas entre elas. 

Durante a entrevista, as reivindicações se repetiam, relatando problemas diversos. 

Uma percepção comum do grupo de pesquisa é que as presas não tiveram medo de reclamar, 

de expor opiniões e críticas. Tudo que era relatado foi objeto de anotações e registros para 

futuras reflexões a fim de enriquecer a pesquisa. 

Finalizando essa etapa, o próximo grupo a ser entrevistado era o das presas do 

regime semiaberto, cuja saída é permitida a cada 45 dias, permanecendo uma semana em 

liberdade, posteriormente, retornando ao cárcere. De acordo com o artigo 122 da lei de 

execução penal, é permitida autorização para saída temporária do estabelecimento, sem 

vigilância, para visitar a família, frequentar curso supletivo, 2º grau (ensino médio) ou superior 

e participar de atividades que ajudem ao retorno do convívio social. (BRASIL, 2017). 

Esse grupo totalizava 104 presas que ficavam em um local separado, cercado por 

muros e grades. Na frente havia um espaço descoberto para o banho de sol; ao fundo havia uma 

casa, espécie de galpão, onde ficam as celas. Como se trata de um regime menos severo de 

cumprimento de pena, as detentas podem optar por permanecer dentro das celas ou no sol, 

durante o dia, sendo trancadas nas celas apenas à noite. Legalmente, o artigo 91 da LEP 

determina que a pena do regime semiaberto seja cumprida em colônias agrícolas (BRASIL, 

2017).  Todavia, conforme se comprovou, a LEP é descumprida também em relação a esse 

quesito. 

As Regras de Bankgok determinam por meio da Regra 45 que: 

 

As autoridades penitenciárias concederão às presas, da forma mais abrangente 

possível, opções como saídas temporárias, regime prisional aberto, albergues de 

transição e programas e serviços comunitários, com o intuito de facilitar sua transição 

da prisão para a liberdade, reduzir o estigma e restabelecer contato com seus familiares 

o mais cedo possível. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.32). 

 

A falta de colônias agrícolas, retrato da falta de políticas públicas, faz com que as 

presas permaneçam confinadas no mesmo estabelecimento penal, sem usufruir dos benefícios 

legais. Algumas penitenciárias separam os presos, de acordo com o regime de cumprimento de 

pena, flexibilizando algumas regras. Mas, a grande maioria não toma nem mesmo essa 

providência. 

Surpreendentemente, mais uma vez, o grupo de pesquisadoras não era aguardado, 

embora houvesse uma comunicação de que parte da pesquisa seria realizada neste local e, 
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portanto, as detentas e funcionárias do presídio estariam preparadas para nos receber. Em razão 

do ruído de comunicação, as agentes penitenciárias não autorizaram nossa entrada. Mais uma 

vez, o sistema carcerário atesta o despreparo para participar de pesquisas que podem ajudar na 

coleta de dados, na prospecção de problemas e possíveis sugestões de melhora.  

A ideia que resplandece é que as dificuldades são colocadas para impedir o acesso 

de pessoas fora do sistema para que não fique tão explícita a recusa em mostrar a incapacidade 

de lidar com o problema prisional. Mas, quando se trata de pesquisa de cunho científico, 

vinculada à instituição de ensino superior, o sistema se vê obrigado a aceitar, pelo menos 

formalmente. Contudo, é um trabalho de muita luta e perseverança, efetivamente, adentrar no 

sistema e conversar com as reais interessadas: as presas. 

Apesar das barreiras e empecilhos de toda sorte, o grupo seguiu adiante, persistente 

no intuito de prosseguir com as entrevistas.  Resolvemos entrevistá-las através das grades, 

resultando em pouquíssima adesão. Algumas presas, “as de bom comportamento”, ainda foram 

requisitadas para pegar cadeiras para que pudéssemos sentar, aumentando a resistência de 

participação.  

Em sinal de solidariedade, o grupo de pesquisadoras preferiu ficar em pé, do lado 

de fora da grade com os papéis, envelope, caneta à mão, tentando um pouco de proximidade 

com as presas que se encontravam do outro lado das grades, no intuito de despertar simpatia e 

calor humano. Os sorrisos desconcertantes das pesquisadoras tentavam amenizar a tensão que 

ficou estabelecida desde o início 

As presas que respondiam, incentivavam as demais. Mas a maior parte realmente 

nem saiu do alojamento. A sensibilidade feminina resplandeceu na presa que colocou 

maquiagem e penteou os cabelos, enfeitou-se toda para responder a pesquisa, fazendo-nos 

refletir a respeito da real necessidade de tantas privações em um sistema que tem como principal 

objetivo a ressocialização e a integração do indivíduo à sociedade. 

Durante a entrevista, embora as perguntas tivessem respostas objetivas, muitas 

solicitações foram feitas, sem o menor receio de expor as mazelas vivenciadas. Os termos de 

consentimento esclarecido que deviam ser assinados pelas detentas eram passados por uma 

portinha na grade pela pedagoga, dificultando ainda mais a pesquisa. 

Após 45 minutos, o grupo continuava de pé do lado de fora da grade, aguardando 

que alguém mais viesse participar. Em vão, terminava o trabalho com cerca de 50 formulários 

respondidas contando com as adesões do grupo anterior das presas que cumpriam medida de 

segurança. A frustração era geral. A promessa que passaríamos o dia na unidade aplicando o 

questionário, tinha se encerrado no meio da manhã. 
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    Nesse momento, restava claro que a estrutura e o esquema propostos pela direção 

do presídio não haviam se concretizado, e, após tanta luta, a pesquisa não podia terminar assim. 

O grupo reivindicava as entrevistas com as presas do sistema fechado, o maior número de presas 

da penitenciária e, certamente, o mais interessado em responder o questionário. 

Após muita insistência da nossa parte, foi dada a autorização para que 

entrevistássemos finalmente a grande massa feminina carcerária (cerca de 225 presas no sistema 

fechado, excetuando-se as presas da medida de segurança). 

O grupo foi direcionado para outro prédio, a alguns metros de distância, 

entremeados por jardins e outras construções, onde se situavam oficinas de trabalho, lavanderia, 

cozinha com distribuição de marmitas, refeitório dos funcionários do presídio, atendimento 

médico, entre outras atividades. 

O lugar em que ficam as presas do regime fechado é um prédio cor de rosa, com 

pintura antiga e descascada, de 02 andares, encontrando-se a administração do presídio no 

primeiro andar. As celas ficam no andar de cima, circundando um pátio no andar térreo onde 

ocorre o banho de sol.  

Ressalte-se que um dos maiores pontos negativos foi a resistência das agentes 

penitenciárias à pesquisa. Sem uma voz de autoridade, o comando era feito por elas, que 

determinavam o horário da pesquisa e a forma de procedimento. 

A primeira tentativa para entrada na ala do sistema fechado não foi exitosa. A 

chegada do marmitex com o almoço para as presas impediu o prosseguimento da pesquisa. 

Nesse momento, foi gentilmente ofertado o almoço para o grupo no refeitório do presídio, 

oportunidade para experimentarmos a mesma comida das presas.  

A refeição foi simples. As folhas de alface e tomates frescos, arroz, feijão e uma 

carne compunham o cardápio. A sobremesa era uma banana. Com o fim do almoço, nova 

tentativa para entrevistar as presas do regime fechado. 

A autorização foi concedida pelas agentes responsáveis pela segurança, desde que 

houvesse uma agente acompanhando cada grupo de duas pesquisadoras. Por óbvio que tal 

condição era impactante para a pesquisa, pois as presas poderiam ser cerceadas no seu direito 

de fala, impedidas pelo medo de represálias. 

Ficou claro que devíamos seguir as ordens das agentes para que o trabalho pudesse 

ser concluído. Certamente, não foi adequado para pesquisa ter as agentes penitenciárias 

escoltando o grupo, tendo muitas delas interferido diretamente nas respostas das presas. Porém, 

devido às dificuldades durante toda a trajetória da pesquisa e a peculiaridade do público alvo 
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que se encontrava sob a custódia do Estado, aceitou-se as intercorrências, sendo objeto de 

posterior sopesamento e análise. 

Assim, foi realizada a terceira e última etapa naquela penitenciária. Ainda que a 

presença das agentes pudesse ser um entrave para o estabelecimento de uma relação de 

confiança entre as partes, as detentas não se intimidaram para fazer suas reivindicações e 

reclamações. 

A pesquisa nessa unidade foi marcada por muita insistência, persistência e 

paciência com o sistema prisional.  

A Constituição Federal, no artigo 5º, caput, dispõe “que todos são iguais perante à 

lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”. Resta claro que nesse dispositivo constitucional 

encontra-se a proteção à igualdade de gênero. Tavares (2006) afirma que o legislador 

estabeleceu algumas hipóteses de discriminações entre homens e mulheres, mas sempre com 

intuito de proteção às mulheres. 

Sob o manto infraconstitucional, existem leis e regulamentos que asseguram o 

tratamento diferenciado das mulheres no cárcere, justamente pelas peculiaridades inerentes ao 

gênero. 

Neste sentido, estudo da Pastoral Carcerária (2012) sobre a situação das mulheres 

no cárcere, elenca algumas dessas leis e resoluções protetivas: lei 11.942, de 28/05/2009, 

princípios e boas práticas para a proteção das pessoas privadas de liberdade nas Américas- 

OEA, regras mínimas para o tratamento de prisioneiros das Nações Unidas (Regra 23), lei 

7.210, de 11/07 1984 (LEP), lei 8.069, de 13/07/1990 (ECA), resolução CNPCP Nº 4, de 15/07/ 

2009, lei 12.403/11: prevê que a prisão preventiva pode ser substituída nos casos de gestantes 

a partir do 7º mês de gravidez ou quanto essa for de alto risco e também no caso de pessoas 

indispensáveis aos cuidados de crianças menores de 6 anos ou que necessitem de cuidados 

especiais, e  United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 

Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules). 

Não obstante o rol protetivo legal, durante a pesquisa, percebeu-se a visão 

preconceituosa em relação às mulheres, incluindo das próprias mulheres que trabalham no 

sistema carcerário que alegavam dificuldades em lidar com presas, afirmando “ser mais fácil e 

tranquilo trabalhar com presos do sexo masculino”. 

A mesma sociedade que coloca as mulheres em um plano inferior ao homem, 

naturalmente adota o mesmo comportamento com as presas, tornando o sistema carcerário 

feminino ainda mais cruel do que o masculino. Não há expectativa para um futuro melhor para 

essas mulheres a curto e médio prazo. 
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A Assembleia da ONU, em 2010, ratificou As Regras de Bangkok que estabelecem 

regras mínimas para tratamento das mulheres presas e medidas não privativas de liberdade. As 

Regras de Bangkok vem complementar as Regras Mínimas para Tratamento de Presos (Regras 

de Mandela) e as Regras de Tókio. 

As Regras de Bangkok formam um documento complementar para tratamento de 

presas, decorrente do aumento de mulheres encarceradas. Assim, a ONU vislumbrou a 

necessidade de especificar uma série de medidas protetivas, de acordo com as peculiaridades 

inerentes ao gênero. 

A apresentação do Presidente do CNJ, Ministro Ricardo Lewandowski, do texto 

traduzido das Regras de Bangkok discorre que: 

 

O principal marco normativo internacional a abordar essa problemática são as 

chamadas Regras de Bangkok − Regras das Nações Unidas para o tratamento de 

mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Essas 

Regras propõem olhar diferenciado para as especificidades de gênero no 

encarceramento feminino, tanto no campo da execução penal, como também na 

priorização de medidas não privativas de liberdade, ou seja, que evitem a entrada de 

mulheres no sistema carcerário. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, 

p.10). 

 

A Regra 1 determina que se deve considerar as distintas necessidades das mulheres 

presas para atingir a igualdade material entre os gêneros. (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2016). 

O sistema penitenciário feminino não é visto sob a ótica das mulheres, tampouco 

considera as especificidades próprias do gênero. As mulheres sofrem de TPM (tensão pré-

menstrual), menstruam, são mães, esposas, companheiras, são sensíveis, possuem uma gama 

de características que podem ser acentuadas com o confinamento, portanto devem ser avaliadas 

e ponderadas a fim de serem adotadas medidas que possam minimizar tais sintomas. Não se 

deve aumentar o sofrimento já imposto pela perda da liberdade. Deve ser pensado um sistema 

adequado para as mulheres serem tratadas, de acordo com suas especificidades. O sistema 

penitenciário é feito por homens e para homens. A mídia foca os holofotes para os presídios 

masculinos, sendo a situação das mulheres encarceradas completamente ignorada. 

Neste sentido, continua afinado o discurso do Ministro Ricardo Lewandowski, na 

apresentação do texto traduzido das Regras de Bangkok: 

 

As mulheres em situação de prisão têm demandas e necessidades muito específicas, o 

que não raro é agravado por históricos de violência familiar e condições como a 

maternidade, a nacionalidade estrangeira, a perda financeira ou o uso de drogas. Não 

é possível desprezar, nesse cenário, a distinção dos vínculos e relações familiares 
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estabelecidos pelas mulheres, bem como sua forma de envolvimento com o crime, 

quando comparados com a população masculina, o que repercute de forma direta as 

condições de encarceramento a que estão submetidas (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2016, p.9). 

 

 

As cadeias são improvisadas para receber uma população carcerária e não uma 

população feminina carcerária. Até mesmo os tipos de crime cometidos por mulheres são 

diferentes dos crimes cometidos pelos homens. Não há brigas de facções nem impera a 

violência dos presídios masculinos. Portanto, uma política para proporcionar um meio ambiente 

adequado teria grande chance de sucesso, ou, até mesmo, em muitos casos, a opção pela prisão 

domiciliar poderia ser bem sucedida. Não se pode olvidar que a grande maioria das 

encarceradas possui filhos e estes são os que mais sofrem com a falta da mãe. 

O Ministro Lewandovski continua no discurso da apresentação do texto traduzido 

das Regras de Bangkok:: 

 

Historicamente, a ótica masculina tem sido tomada como regra para o contexto 

prisional, com prevalência de serviços e políticas penais direcionados para homens, 

deixando em segundo plano as diversidades que compreendem a realidade prisional 

feminina, que se relacionam com sua raça e etnia, idade, deficiência, orientação 

sexual, identidade de gênero, nacionalidade, situação de gestação e maternidade, entre 

tantas outras nuanças. Há grande deficiência de dados e indicadores sobre o perfil de 

mulheres em privação de liberdade nos bancos de dados oficiais governamentais, o 

que contribui para a invisibilidade das necessidades dessas pessoas. (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.9). 

 

 

Embora essas regras tenham sido ratificadas em 2010 e traduzidas em 2016, o 

próprio CNJ afirma que faltam políticas públicas para sua implementação, ainda que sejam de 

extrema importância. O texto do Presidente do CNJ, o Ministro Ricardo Lewandowski confirma 

que: 

 

Apesar de o Governo Brasileiro ter participado ativamente das negociações para a 

elaboração das Regras de Bangkok e a sua aprovação na Assembleia Geral das Nações 

Unidas, até o momento elas não foram plasmadas em políticas públicas consistentes, 

em nosso país, sinalizando, ainda, o quanto carece de fomento a implementação e a 

internalização eficaz pelo Brasil das normas de direito internacional dos direitos 

humanos (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.10). 

 

A política penal continua norteada para o combate à criminalidade masculina, sendo 

assim, é necessário ter um desenho do panorama dos crimes cometidos pelas mulheres, bem 

como a (des) necessidade do cárcere em muitas situações. Da mesma forma, o sopesamento das 

consequências advindas à família, em especial aos filhos. Deve-se ter cuidado para não 

perpetuar os problemas decorrentes do abandono e do enfraquecimento dos laços familiares, 
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acarretando, inclusive, um agravamento do problema social relativo aos filhos que irão crescer 

sem mãe. 

A Regra 67 de Bangkok determina que: 

 

Serão envidados esforços para organizar e promover pesquisa ampla e orientada a 

resultados sobre delitos cometidos por mulheres, as razões que as levam a entrar em 

conflito com o sistema de justiça criminal, o impacto da criminalização secundária e 

o encarceramento de mulheres, as características das mulheres infratoras, assim como 

os programas estruturados para reduzir a reincidência criminal feminina, como uma 

base para planejamento efetivo, desenvolvimento de programas e formulação de 

políticas para atender às necessidades de reintegração social das mulheres infratoras. 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.36). 

 

Ressalte-se que o aumento da criminalidade feminina e o consequente 

encarceramento estão causando a formação de filhos sem mãe. Uma geração inteira está 

crescendo sob este estigma, sendo preocupante o futuro dessas crianças. Deve-se ter em mente 

os benefícios do cárcere e a função da pena, verificando possibilidades de aplicação de penas 

alternativas. 

As Regras de Bangkok determinam na regra 69 o compromisso de realizar esforços 

para avaliar os problemas associados ao comportamento infrator das mulheres e a necessária 

reintegração social dessas mulheres e filhos, com intuito de reduzir o impacto negativo da 

justiça criminal nas mulheres e nos filhos. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

Em relação ao meio ambiente carcerário feminino, deve-se pensar em uma estrutura 

prisional diferente. Ressalte-se que o artigo 82 da LEP determina, desde 1984, que a mulher 

será recolhida em estabelecimento próprio e adequado à sua condição. (BRASIL, 2017). 

Há um total abandono das mulheres encarceradas. Primeiro pelos companheiros, 

ainda que muitas tenham sido presas em decorrência da ajuda a eles na empreitada delituosa. 

Depois, o próprio Estado as encarcera sem lhes fornecer condições dignas. 

A esse respeito dispõe Wacquant que: 

 

A entrada na prisão é tipicamente acompanhada pela perda do trabalho e da moradia, 

bem como da supressão parcial ou total das ajudas e benefícios sociais. Esse 

empobrecimento material súbito não deixa de afetar a família do detento e, 

reciprocamente, de afrouxar os vínculos e fragilizar as relações afetivas com os 

próximos (separação da companheira ou esposa, “colocação” das crianças, 

distanciamento dos amigos etc.). (WACQUANT, 2001, p.144). 

 

As políticas públicas devem ter como alvo metas e investimentos para que as 

penitenciárias sejam adaptadas às especificidades femininas. Da mesma forma, devem 

estabelecer formas de cumprimento em prisão domiciliar, propiciando meios de conservar os 
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vínculos afetivos ou, pelo menos, formas de minimizar os danos reflexos. A reflexão e a 

exposição das mazelas são passos importantes para mudar essa realidade.  

 

4.1.1 Descrição do ambiente pelas presas 

 

O prédio da penitenciária que abriga as mulheres do regime fechado possui diversas 

salas no segundo pavimento que foram transformadas em celas. Cada cela possui 10 beliches 

que comportam 20 detentas. Algumas detentas relataram que estavam na cela com 36 mulheres, 

tendo sido colocados colchões no chão para abrigar todas. A direção do presídio informou que 

algumas celas estavam com colchões no chão devido às infiltrações em celas que foram 

interditadas, tendo que transferir as mulheres para as demais celas. Em algumas celas 

partilhavam o cárcere mãe e filha, em uma clara alusão à perpetuação delituosa e à influência 

da situação familiar. 

O fato de tantas mulheres dividirem a mesma cela já denota um ambiente insalubre. 

A Regra 12 das Regras de Mandela determina que “as celas ou quartos destinados ao descanso 

noturno não devem ser ocupados por mais de um preso.” (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2016, p.21).  

As Regras de Mandela são as regras mínimas para o tratamento do preso. As celas 

dessa penitenciária possuem de 20 a 36 mulheres alojadas no mesmo espaço. 

Todas as celas possuíam aparelho de TV trazido pela família. É permitido utilizá-

la de 17:00 às 22:00 horas. Devido à quantidade de presas dentro da mesma cela, não há escolha 

(opções) de atividades, exceto ver televisão. Assim, não há espaço para leitura. 

Os vasos sanitários e lavatórios ficam dentro da cela. Na pesquisa ocorreram muitas 

reclamações do mau funcionamento do banheiro.  De acordo com as detentas, muitos vasos 

estão quebrados, os chuveiros não funcionam e falta água. As limpezas das celas e do banheiro 

são feitas pelas próprias presas. Como não há fornecimento de material de limpeza, elas usam 

o sabão de côco que recebem para o banho e a pasta de dente. 

Algumas Regras de Mandela, a respeito dos ambientes e das instalações sanitárias 

determinam que: 

 

Regra 13 Todos os ambientes de uso dos presos e, em particular, todos os quartos, 

celas e dormitórios, devem satisfazer as exigências de higiene e saúde, levando-se em 

conta as condições climáticas e, particularmente, o conteúdo volumétrico de ar, o 

espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação.  
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Regra 15 As instalações sanitárias devem ser adequadas para possibilitar que todos os 

presos façam suas necessidades fisiológicas quando necessário e com higiene e 

decência.  

Regras 16 Devem ser fornecidas instalações adequadas para banho, a fim de que todo 

preso possa tomar banho, e assim possa ser exigido, na temperatura apropriada ao 

clima, com a frequência necessária para a higiene geral de acordo com a estação do 

ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana em clima temperado. 

Regra 17 Todos os locais de um estabelecimento prisional frequentado regularmente 

pelos presos deverão ser sempre mantidos e conservados minuciosamente limpos. 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p. 21-22). 

 

Conforme descreveram as detentas, a proporção para uso do banheiro é: 20 

mulheres para: 3 vasos sanitários, dos quais 2, em regra, não funcionam, 4 chuveiros, sendo que 

2 não funcionam. Uma das presas relatou que elas ficaram 28 dias na cela de triagem com outras 

presas em situação precária, sem material de higiene. Não foram, sequer, disponibilizados 

absorventes e as presas que ficavam menstruadas tinham que tomar banho para higienizar. 

A Regra 5 inserta nas Regras de Bangkok determina que a acomodação das 

mulheres deve ter instalações e materiais exigidos para satisfazer as necessidades de higiene 

específicas, incluindo absorventes higiênicos gratuitos e disponibilidade de água para os 

cuidados pessoais, principalmente durante o período de menstruação. (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

É importante sublinhar que o princípio da dignidade humana permeia todo 

ordenamento jurídico, sendo assim, o indivíduo tem que ser protegido apenas por possuir a 

condição de ser humano. De acordo com Tavares (2006, p.503): “A dignidade da pessoa 

humana considera o homem como ‘ser em si mesmo’ e não como instrumento para alguma 

coisa”.  

Dessa forma, as presas possuem o direito de serem tratadas com dignidade e o 

desrespeito às condições de higiene são graves ofensas a esse preceito. O artigo 10 da LEP 

afirma que é dever do Estado dar assistência ao preso. Mais adiante, o artigo 11 impõe o dever 

de assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. No artigo 12, as 

instalações higiênicas estão elencadas dentro da assistência material. (BRASIL, 2017). 

Portanto, há um visível descumprimento das leis nacionais e tratados internacionais, 

constituindo, portanto, uma grave violação de direitos humanos. 

As celas lotadas de mulheres, deitadas à luz do dia, totalmente sem perspectiva, 

atesta a falência do sistema prisional. O ócio destrói a capacidade do ser humano e qualquer 

projeto de independência. Contrariamente, torna o indivíduo sem autoestima, dependente do 

Estado e desacreditado das suas próprias possibilidades. A situação se agrava quando se 

considera tratar-se de jovens com um futuro (ou falta de futuro) pela frente. 
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Os formulários embora apresentasse só questões objetivas, não foi impedimento 

para que as presas colocassem suas opiniões e reivindicações que nos possibilitaram estabelecer 

um novo viés, que, a princípio, não seria contemplado. A partir das respostas, delinearam-se 

novos contornos ao trabalho, sendo estabelecida uma visão distanciada da proposta inicial. Para 

tanto, foi necessária a (re) construção de novos paradigmas de análise da pesquisa, a fim de ser 

detectada a verdade escondida por trás dos direitos postos de forma objetiva. A efetividade dos 

direitos no sistema prisional nas unidades prisionais pesquisadas mostrou-se parte fundamental 

para o deslinde da pesquisa. 

Surpreendentemente, embora as respostas tenham sido positivas, afirmando que 

havia os direitos determinados pela lei de execução penal, a realidade demonstrou divergência. 

Até mesmo em relação aos direitos elencados, quedaram-se inerte os parâmetros estabelecidos 

a priori para detectar a qualidade ambiental. 

Os contornos feitos, baseados na lei de execução penal, mostraram-se insuficientes 

diante do quadro apresentado. Outras questões de igual relevância apareceram como 

fundamentais para verificação do meio ambiente. 

Sob o preceito da aplicação dos questionários, de fato, o presídio possui os direitos 

elencados pela LEP. Em uma conclusão apressada, afirmar-se-ia que possui um ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Todavia, os relatos das presas demonstram outra realidade por trás dos números. 

Há nuances que não podem ser desconsideradas. Os direitos implementados são insuficientes 

para o número de pessoas. Essa abordagem será mais bem desenvolvida no capítulo 5, 

denominado Discussão. 

A partir da pesquisa concretizada, conclui-se que os direitos elencados pela LEP 

são insuficientes para atestar um ambiente saudável, pois a vivência em um ambiente 

ecologicamente equilibrado possui variáveis subjetivas, como: autossuficiência, pessoalidade, 

identidade, autoestima, respeito, visibilidade, e muitas outras noções que não podem ser 

descritas por um ordenamento jurídico. 

O ambiente ecologicamente equilibrado deve possibilitar que a pessoa desenvolva 

suas habilidades, atestando sua capacidade, interagindo em consonância com o meio. O 

encarceramento traz intrínsecas barreiras que dificultam esse desenvolvimento. Sendo assim, 

deve-se pensar meios que ultrapassem essas dificuldades, possibilitando a reestruturação do ser 

humano, a partir do meio adequado a esse desenvolvimento. Portanto, o cárcere, dificilmente, 

poderá transformar a pessoa encarcerada, tornando-a apta para o retorno ao convívio social. 
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As pessoas encarceradas, após o cumprimento da pena, saem marcadas pelo tempo 

vivenciado em condições precárias. Wacquant afirma que: 

 

Enfim, seja autorizada, condicional ou soltura, a saída marca um novo 

empobrecimento, pelas despesas que ocasiona [...] e porque revela brutalmente a 

miséria que o encarceramento havia temporariamente colocado entre parênteses. 

(WACQUANT, 2001, p.144). 

 

Os direitos elencados na lei de execução penal não conseguem atingir a essência da 

pessoa que vive o encarceramento. Aliás, em muitas respostas complementares na pesquisa, a 

respeito de algum direito objetivo, ouvia-se que nunca haveria um ambiente adequado no 

cárcere, pois falta a liberdade. Foucault (2008, p.222) afirma: “a prisão fabrica também 

delinquentes, impondo aos detentos limitações violentas.” 

O próprio meio ambiente em que vivem antes da prisão, já denota a exclusão pela 

sociedade. A penitenciária é uma continuidade da situação vivenciada que as colocou ali, e o 

retorno ao meio social é fatal. Não há perdão para essas pessoas que passam a sofrer uma maior 

discriminação. A sociedade não as absorve e ainda carregarão o título de ex-presidiárias, 

impedindo qualquer chance de recuperação. 

Afirma Karam que: 

 

A ideia de ressocialização, pretendendo concretizar o objetivo de evitar que o autor 

da conduta criminalizada volte a delinquir, através de suas reeducação e reintegração 

à sociedade, é absolutamente incompatível com o fato da segregação. Um mínimo de 

raciocínio lógico repudia a ideia de se pretender reintegrar alguém à sociedade, 

afastando-a dela. (KARAM, 2009, p.5). 

  

No sistema carcerário, a pessoa perde a identidade, a motivação e a vontade de 

mudar. O sistema é planejado para retirar esses indivíduos da sociedade e para ficarem presos 

em depósitos. A sociedade, a seu turno, concorda com esse sistema, pois o real sentimento que 

paira é o de vingança, a antiga “vindita”. 

Zaffaroni, citado por Karam (2009, p.5), afirma que, quando constata que: “a 

execução penal não ressocializa, nem cumpre qualquer das funções ‘re’ que lhe são atribuídas 

– ressocialização, reeducação, reinserção, reintegração – todas essas funções ‘re’ não passando 

de uma deslavada mentira.” 

Não obstante, o artigo 1º da LEP prenuncia que a execução da pena tem por objetivo 

proporcionar condições para integração social do condenado. (BRASIL, 2017). A Regra 5 das 

Regras de Mandela afirma que: “o regime prisional deve procurar minimizar as diferenças entre 

a vida no cárcere e aquela em liberdade, que tendem a reduzir a responsabilidade dos presos ou 
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o respeito à dignidade como seres humanos.” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, 

p.19). 

Não há proposta de ressocialização e de conscientização para que esses presos, ao 

término da pena, possam se reintegrar à sociedade, independente da vontade daqueles que 

apoiam a segregação. Há o estigma social, sendo quase impossível a absorção desse indivíduo 

pelo mercado de trabalho, completando o ciclo de mais crimes e retorno ao cárcere. O problema 

cultural impede que essa pessoa possa fazer parte da sociedade. A ordem é excluir. A sentença 

é perpétua. 

.  

4.1.2 Observações do ambiente prisional 

 

O objeto pesquisado refere-se à percepção das presas a respeito do meio ambiente 

carcerário e à importância da implementação dos direitos, como forma de efetivar o direito 

fundamental ao meio ambiente. Assim, devido ao grande número de informações numéricas, 

estatísticas e sobre a dinâmica da rotina prisional do PIEP, optou-se por inserir as observações 

decorrentes da entrevista com a diretora, sem, no entanto, as considerar para efeitos de aferição 

do direito fundamental ao meio ambiente, visto que a aferição subsume-se à percepção das 

presas. O intuito foi enriquecer o trabalho com informações que não são disponibilizadas, 

entremeando os dados da diretora com as determinações legais, estabelecendo, pois, uma visão 

crítica do sistema. 

Seguem as observações da diretora, Maristela Andrade. 

A capacidade do presídio é para 374 presas. Os números atuais são 382 presas, das 

quais 104 presas estão no regime semiaberto, 225 presas encontram-se cumprindo pena no 

regime fechado, 04 presas estão no regime aberto e 49 presas são provisórias (sem condenação 

transitada em julgado). 

A faixa etária predominante variava entre 18 e 25 anos, trazendo à tona a realidade, 

bem como a predominância de pessoas da classe baixa e de cor parda ou preta, demonstrando 

a total falta de oportunidades para jovens pobres e negras no país. Atesta-se que o Estado não 

contempla essas pessoas no planejamento de políticas públicas, contribuindo para a inserção 

das mesmas no cárcere. E mais uma vez, o poder público se abstém de cuidar dessas jovens, 

vítimas do sistema. O que se vê é um depósito de gente e um total descaso com a vida humana.  

Não obstante, a Regra 4 das Regras de Mandela estabelece que: 
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1. Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de medida similar restritiva de 

liberdade são, prioritariamente, de proteger a sociedade contra a criminalidade e de 

reduzir a reincidência. Tais propósitos só podem ser alcançados se o período de 

encarceramento for utilizado para assegurar, na medida do possível, a reintegração de 

tais indivíduos à sociedade após sua soltura, para que possam levar uma vida 

autossuficiente, com respeito às leis.  

2. Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes 

devem oferecer educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas 

de assistência apropriadas e disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora, 

moral, espiritual, social, esportiva e de saúde. Tais programas, atividades e serviços 

devem ser oferecidos em consonância com as necessidades individuais de tratamento 

dos presos. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.19). 

 

As presas quando chegam à unidade, passam pela triagem e submetem-se ao PIR 

(programa individual de ressocialização) em que é traçado seu perfil pelos profissionais que 

atendem no presídio: médicos, psicólogos, assistente social, pedagogo, entre outros. A partir 

desse perfil, é verificado se a presa possui aptidão para o trabalho ou para o estudo, em seguida 

direcionando-a, conforme sua aptidão. O artigo 5º da LEP aduz que os condenados são 

classificados a fim de orientar a individualização da execução da pena. Os artigos 6º e 7º do 

mesmo diploma informam que essa classificação será feita por uma comissão técnica de 

classificação, a ser presidida pelo diretor e composta por 2 chefes de serviço, psiquiatra, 

psicólogo e assistente social. (BRASIL, 2017). 

A chegada ao presídio é marcada pelo recebimento de um kit com roupas de cama, 

cobertor, uniforme, caneca, colher, sabão, pasta de dente, papel higiênico, absorvente. Os itens 

são repostos periodicamente. 

A dura realidade se faz presente logo na chegada, quando a presa é despida de suas 

roupas e pertences pessoais, sendo-lhes ofertado o kit básico. 

 

Em seguida vem uma série de transferências no seio do arquipélago penitenciário que 

se traduzem em outros tantos tempos mortos, confiscações ou perda de objetos e de 

pertences pessoais, e de dificuldades de acesso aos raros recursos do estabelecimento, 

que são o trabalho, a formação e os lazeres coletivos. (WACQUANT, 2001, p.144). 

 

O trabalho é ofertado no presídio para suprir alguns serviços dentro do próprio 

Complexo e mediante empresas parceiras. O artigo 28 da LEP aduz que o trabalho do preso é 

dever social e condição de dignidade humana com finalidade educativa e produtiva. (BRASIL, 

2017). A diretora relatou que em torno de 130/150 presas trabalham na unidade e têm remissão 

de pena. Em torno de 40/50 mulheres trabalham com empresas parceiras, em um total de 07 

empresas. O artigo 36 da LEP confirma que o trabalho externo é admissível para as presas do 

regime fechado, tanto em obras públicas quanto em entidades privadas. E o parágrafo 3º 

informa que a prestação do trabalho para parceiros privados depende do consentimento 



86 

 

expresso do preso. (BRASIL, 2017). São remuneradas com o valor de ¾ do salário mínimo. O 

artigo 29 da LEP determina a remuneração não inferior a ¾ do salário mínimo. (BRASIL, 

2017). 

É importante destacar que em nenhuma das formas há pagamento dos direitos 

trabalhistas. A LEP, no artigo 28, parágrafo 2º, determina que o trabalho do preso não está 

sujeito às regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (BRASIL, 2017). Isso não quer 

dizer que não há regras que regulamentem o trabalho. A lei de execução penal traz uma série 

de determinações que devem ser seguidas obrigatoriamente. O horário de trabalho é de 08:00 

às 17:00 com intervalo para as refeições, também de acordo com o artigo 33 da LEP (BRASIL, 

2017). 

Nesse sentido, Brant afirma que: 

 

Partimos do pressuposto de que a socialização nos processos de trabalho é um dos 

aspectos mais salientes da inserção dos indivíduos na vida social. Supõe-se que todos 

os cidadãos adultos trabalhem para assegurar sua subsistência e a de seus próximos, e 

também para assegurar as necessidades sociais e os aparatos e instituições estatais. 

Como já se viu, os presos, em sua quase totalidade, seguiram essa norma na vida 

pregressa. (BRANT, 1994, p.95). 

 

O trabalho dentro da unidade é realizado pelas detentas na lavanderia industrial e 

na cozinha, além das entregas de marmitas. O artigo 32 da LEP informa que para atribuição do 

trabalho deve-se considerar a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, 

incluindo as oportunidades que futuramente serão oferecidas no mercado. (BRASIL, 2017). 

É senso comum que o mercado não absorve os presos após estarem em liberdade. 

O preso, ao sair da prisão, leva consigo o estigma da delinquência, tornando-se refém de sua 

própria existência. Foucault descreve exatamente a situação do condenado quando retorna à 

sociedade. 

 

A Gazette des tribunaux, mas também os jornais operários citam muitas vezes casos 

semelhantes, como o daquele operário condenado por roubo, posto sob vigilância em 

Rouen, preso novamente por roubo, e que os advogados desistiram de defender; ele 

mesmo toma então a palavra diante do tribunal, faz o histórico de sua vida, explica 

como, saído da prisão e com determinação de residência, não consegue recuperar seu 

ofício de dourador, sendo recusado em toda parte por sua qualidade de presidiário; a 

polícia recusa-lhe o direito de procurar trabalho em outro lugar; ele se viu preso a 

Rouen e fadado a morrer aí de fome e miséria como efeito dessa vigilância opressiva. 

Foucault (2008, p.223). 

  

O estudo é facultativo; o trabalho é obrigatório. A LEP, no artigo 31, dispõe que o 

trabalho interno é obrigatório aos condenados, de acordo com suas aptidões e capacidade. 
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(BRASIL, 2017). A percepção é de que havia poucas detentas trabalhando. Não foi vista 

nenhuma estudando, pois, segundo informações fornecidas, estariam de férias.  

No mesmo sentido, a Regra 96 das Regras de Mandela estabelece que deve ser 

oferecido aos presos um trabalho útil para conservá-los ativo. A regra 98 informa que, sempre 

que possível, o trabalho deve aumentar a habilidade para que possa viver com dignidade após 

a soltura. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

O ensino é disponibilizado para as presas, conforme as vagas existentes. A 

pedagoga relatou que há 148 vagas para ensino, desde a alfabetização até o 3º ano do ensino 

médio. O ano letivo é semestral e segue o currículo escolar normal. No ano de 2016, houve 142 

presas inscritas no ENEM. De acordo com as presas, não havia disponibilidade de livros 

didáticos para estudar, portanto, não estavam contando com o êxito. 

Dentre os deveres do Estado elencado pela lei de execução penal (LEP), encontra-

se a assistência educacional, disposta no artigo 17, que compreende a instrução escolar e a 

formação profissional do preso. (BRASIL, 2017). Portanto, o estudo faz parte do cumprimento 

da pena, sendo uma obrigação do Estado fornecê-lo em plenas condições. A Regra 104 das 

“Regras de Mandela” determina que devem ser criados instrumentos para promover a educação 

de todos os presos. E a Regra 105 afirma que “todas as unidades prisionais devem oferecer 

atividades recreativas e culturais em benefício da saúde física e mental dos presos.” 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.41). 

Mais adiante, o artigo 18-A da LEP reforça o objetivo, determinando que o ensino 

dos presos deve ser integrado ao sistema estadual e municipal, oferecendo cursos supletivos de 

educação e utilização de novas tecnologias. (BRASIL, 2017). 

Alguns projetos foram implantados na unidade e obtiverem grande aceitação das 

detentas, de acordo com o relato da pedagoga. Durante 04 meses foram ofertadas aulas de teatro, 

havendo grande adesão e interesse. Esse relato só demonstra como as presas são ávidas por 

atividades ou oportunidades que as façam se sentir úteis e que potencializem suas habilidades. 

Atualmente, conforme relato da pedagoga, há o projeto remissão pela leitura. São 

20 vagas. Cada presa pode participar do projeto em até 12 obras. O livro é escolhido e 

disponibilizado para que façam a leitura da obra e, na data marcada, entreguem uma resenha. 

A escolha das presas para participar do projeto é realizada pelos seguintes critérios: 1º ter um 

PIR (programa individual de ressocialização) favorável; 2º já possuir sentença transitada em 

julgado; 3º ter ensino médio completo. A dinâmica ocorre, mediante a realização de 03 

encontros: o primeiro para entregar a obra; um segundo encontro para discussão e 

acompanhamento da evolução da leitura; o terceiro e último momento é para distribuição do 
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formulário para realização da resenha. As resenhas são corrigidas pelas alunas da FAMINAS e 

devem atingir uma pontuação mínima de 60%. A pedagoga ressaltou que o projeto tem tido 

grande aceitação e participação. 

A diretora relatou que na unidade há bibliotecárias para atendimento das presas que 

querem ler, havendo disponibilidade de levar os livros para cela. A reclamação das detentas é 

pela falta de livros didáticos. Durante a entrevista, verificou-se a falta de luminosidade nas celas 

para leitura. Da mesma forma, compartilhar uma cela com várias mulheres exige muita 

disciplina e concentração para leitura. A televisão é ligada toda noite, dificultado ainda mais 

aquelas que querem se concentrar em outras atividades. As Regras de Mandela determinam que 

em todos os locais devem ter janelas grandes, com luz suficiente e ventilação adequada. (Regra 

14) (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

O fato de dividir a cela com muitas detentas desconhecidas gera uma dificuldade 

para convivência e divisão de espaço. A LEP, no artigo 88, prevê que o condenado ficará em 

cela individual com dormitório, aparelho sanitário e lavatório, com área mínima de 6 metros 

quadrados. (BRASIL, 2017). A própria lei verifica a importância da intimidade e da 

privacidade. No entanto, foram constatadas celas que abrigam de 20 a 36 detentas. 

No quesito da saúde, a diretora afirmou que há dentistas, psicólogos e médicos 

ginecologistas, que realizam, periodicamente, exame papanicolau. 

Verifica-se a discrepância do relato da diretora e da nossa guia, a pedagoga, em 

relação às críticas das detentas. Por isso, a importância de escuta das principais envolvidas: as 

presas. 

A diretora mostrou números, além da disponibilidade dos direitos legais, fazendo 

crer que todas as presas têm acesso a esses. Por meio da pesquisa, ouvindo os relatos das presas, 

percebe-se que a maioria não tem a fruição desses direitos. Fica clara a dificuldade para um 

atendimento médico, ou, até mesmo, a prescrição de um medicamento. Sendo assim, as presas 

ficam reféns da própria sorte. O Estado retira a liberdade, encarcerando a pessoa, e não provê 

os meios necessários para que sobreviva com um mínimo de dignidade. 

 

4.1.3 Resultados quantitativos - Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto 

 

Total de respostas – 97 

Universo pesquisado – 382 
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GRÁFICOS – divididos por perguntas 

 

GRÁFICO 1 - Nível de escolaridade 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

  

GRÁFICO 2 - Você considera o ambiente na prisão bom? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 3 - A cela que você está é arejada, limpa? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 4 - Você considera isso importante? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 5 - A cela tem aparelho sanitário e lavatório?  

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 6 - Você considera isso importante? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

GRÁFICO 7 - Você considera a higiene do banheiro e das celas boa? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 8 - Você considera isso importante? 

  
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 9 - A instituição fornece produtos de higiene(sabonetes, pasta de dente, absorventes)? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 10 - Você considera isso importante? 

  
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 11 - Você tem direito a banho de sol?  

 

 FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 12 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 13 - Você considera o banho de sol suficiente? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 14 - Você considera isso importante? 

 

 FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 15 - Você tem atendimento médico (dentro ou fora) do presídio? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 16 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 17 - Você tem atendimento odontológico?  

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 18 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017 

 

 

GRÁFICO 19 - Você considera a alimentação fornecida boa? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 20 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 21 – O presídio fornece medicamentos?  

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 22 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 23 - Você tem  advogado ou defensor público? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 24 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 25 - O presídio disponibiliza aulas? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 26 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 27 - Você tem acesso a bibliotecas, livros? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 28 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 29 - Você tem atendimento de assistentes sociais? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 30 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 31 - O presídio fornece alguma assistência religiosa? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

GRÁFICO 32 - Voce considera isso importante? 

  
 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 33 - O presídio oferece possibilidade de trabalho remunerado? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 34 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 35 - Há atividades recreativas? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 36 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 37 - O presídio fornece berçário, creche? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 38 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 39 - Há atendimento para gestante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 40 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 41 - Você tem direito à visita íntima? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 42 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 43 - Você tem direito à visita de amigos e parentes? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 44 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 45 - Diante de todas as perguntas: você acha que vive em um ambiente saudável? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 46 - Pra você, viver em um ambiente saudável é importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 47 - O fato de possuir todos esses direitos melhora(ou melhoraria) sua condição de vida 

aqui dentro? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 48 - Você acha que o fato de viver em um ambiente saudável será importante para, 

quando obtiver o alvará de soltura, conseguir viver novamente em sua comunidade? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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4.2 APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

 

As mazelas do sistema prisional são amplamente conhecidas, assim como a falta de 

estrutura das penitenciárias que se parecem mais com depósitos de pessoas, do que 

propriamente com um sistema que abriga e deveria se preocupar com seres humanos. 

O sistema prisional atual é constantemente alvo da mídia, que divulga as condições 

em que vivem os presos e as reiteradas rebeliões. O que de fato ocorre é a fuga das 

penitenciárias, o retorno à delinquência e, posteriormente, ao cárcere. Os presos mais antigos 

ensinam aos mais novos a dinâmica dos crimes. Não raro, o preso sai ou foge do 

estabelecimento prisional mais preparado para a vida criminosa do que quando entrou para o 

cárcere. 

A população penitenciária não para de crescer, sendo o Brasil um dos primeiros 

colocados no ranking mundial de países que mais encarceram indivíduos. Pesquisas traçam os 

perfis dos presos, como originários da periferia e marcados pela pobreza e marginalização. 

Conforme preleciona Wacquant, no livro “Prisões da miséria”: 

 

Assim como o trabalho assalariado precário, a inflação carcerária não é uma fatalidade 

natural ou uma calamidade ordenada por alguma divindade longínqua e intocável: ela 

é resultado de preferências culturais e de decisões políticas que exigem ser submetidas 

a um amplo debate democrático. (WACQUANT, 2001, p.150) 

 

Neste cenário desolador, surge a APAC com uma proposta totalmente diferente dos 

demais presídios, não apenas nas instalações, mas, acima de tudo, na filosofia aplicada, cujo 

objetivo principal se insere na ressocialização. Assim, todos os esforços são direcionados para 

esse fim.  

Necessário esclarecer, todavia, que mesmo esse sistema não é imune a críticas e 

problemas decorrentes do encarceramento. Porém, comparando-o ao sistema prisional 

tradicional, é inegável que propicia um ambiente mais adequado aos privados de liberdade. 

A APAC é uma entidade civil de direito privado, não tem fins lucrativos e possui 

seu próprio patrimônio. Cada APAC tem autonomia jurídica, administrativa e financeira. São 

filiadas à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC que coordena e 

fiscaliza as APAC’s.  A FBAC também não tem fins lucrativo; é uma associação civil de direito 

privado com a missão de congregar e assessorar as APAC’s. (FERREIRA; OTTOBONI, 2016). 

Fruto do ideal do advogado Mario Ottoboni, com fundamento no ensinamento 

cristão “Amando ao Próximo Amarás a Deus”, insere a dignidade humana no cumprimento da 
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pena. Andrade (2014) informa que, em 1972, foi criada em São José dos Campos (SP), a 1ª 

APAC, entretanto, somente adquire personalidade jurídica em 1974. 

O método APAC preconiza a ressocialização do preso, por meio do tratamento 

digno no cumprimento da pena. A importância do envolvimento da comunidade, da valorização 

do trabalho, dos ensinamentos cristãos estabelecem uma nova forma de lidar com a situação 

prisional. 

Conforme explica Andrade (2014), o método possui diversas características que 

propiciam a dignidade humana no cumprimento da pena, tais como: valores fundados no 

respeito e solidariedade, envolvimento da comunidade, confiança mútua, valorização por meio 

de estrutura adequada, atendimento médico, alimentação adequada. 

A APAC acredita na recuperação do ser humano. A pena não pode ser vista como 

um mero castigo. Embora grande parte da sociedade seja adepta à lei de Talião: “dente por 

dente, olho por olho”, o resultado desse comportamento resvala na própria sociedade que não 

consegue receber o indivíduo de volta ao convívio social. Os números alarmantes de violência, 

a desigualdade social, a falta de oportunidades ao sair do cárcere e o consequente retorno a ele 

não trazem benefícios a ninguém. Pelo contrário, fomentam a exclusão e a criminalidade. 

O afastamento do indivíduo do meio social, decorrente de uma condenação 

criminal, deve ser visto como uma oportunidade para cuidar dessa pessoa, estruturar laços 

familiares, apresentar uma nova forma de vida e convívio, estabelecer novas possibilidades de 

vida. Essa forma de lidar com o desvirtuamento instituída nas APACs só há de trazer benefícios, 

enquanto o confinamento, por si só, é maléfico para o indivíduo e também para a sociedade. Os 

gastos suportados pela sociedade em manter presos encarcerados em celas são elevados e 

improdutivos e ainda financiam a escola do crime. 

 

4.2.1 O Método APAC 

 

O método APAC, fundado na valorização do ser humano, tem como norte a 

confiança e a esperança na ressocialização do indivíduo. A crença na recuperação do ser 

humano é o valor que estrutura as diretrizes deste método. 

 A crítica reside na obrigatoriedade da religião e participação de cultos, impedindo 

a livre escolha religiosa e determinação do indivíduo. 

Conforme explica Andrade (2014), a criação das unidades da APAC decorre da 

vontade da comunidade, que deverá participar dela, por meio de trabalho voluntário. Portanto, 
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a participação da comunidade é essencial para o desenvolvimento e a implementação do método 

APAC. 

O ambiente é desenvolvido para propiciar ajuda recíproca, respeito e solidariedade. 

A confiança é demonstrada com a guarda das chaves pelos próprios recuperandos, que ainda 

cuidam da cantina, da farmácia e da segurança. (ANDRADE, 2014). 

Há um sistema denominado CSS – Constituição do Conselho de Sinceridade e 

Solidariedade – formado exclusivamente por recuperandas. Assim, há um CSS em cada regime 

de cumprimento de pena. Cabe ao encarregado de segurança da APAC escolher o presidente de 

cada CSS: um recuperando que, por sua vez, escolhe os demais recuperandos que integrarão o 

Conselho. Compete ao Conselho organizar, distribuir as atividades de limpeza, disciplina e 

segurança. (FERREIRA; OTTOBONI, 2016). 

O CSS é composto pelo: presidente, vice-presidente, secretário geral, tesoureiro, 

diretor artístico, encarregado de saúde, encarregado de laborterapia, encarregado de remição e 

encarregado de manutenção. Algumas atribuições dos membros do Conselho consistem em: ser 

o elo entre os recuperandos e a APAC, supervisionar o trabalho dos recuperandos, recepcionar 

os visitantes, explicando o funcionamento, ajudar os recuperandos com problemas, estar atento 

para os horários e cumprimento da rotina, entre outras. (FERREIRA; OTTOBONI, 2016). 

Uma peculiaridade de responsabilidade do diretor artístico: escrever na lousa os 

aniversariantes do dia e homenageá-los no primeiro ato socializador. Esse ato demonstra a 

preocupação com a recuperação do ser humano, por meio da valorização do dia do nascimento. 

São pequenos atos que fazem desse sistema um diferencial pautado na crença da recuperação 

do ser. (FERREIRA; OTTOBONI, 2016). 

Outro dado importante é a respeito do cargo de encarregado de remição, também 

ocupado por um recuperando, cuja prioridade é manter controle diário do trabalho a fim de 

controlar a remição de cada recuperando (FERREIRA; OTTOBONI, 2016). 

O encarregado de manutenção efetua consertos nas cadeiras, armários e outros 

objetos, verifica a limpeza, faz reparos nas instalações elétricas, troca lâmpadas, faz 

manutenção na rede de esgotos. (FERREIRA; OTTOBONI, 2016). 

O encarregado de saúde é responsável pela guarda e distribuição dos medicamentos, 

bem como organiza as fichas individuais de cada recuperando, constando cada atendimento 

médico e odontológico. (FERREIRA; OTTOBONI, 2016). 

O tesoureiro administra a venda dos trabalhos artesanais, mantém o caixa 

atualizado, elabora balancetes, arquiva notas fiscais de compra de material e mantém o controle 

rigoroso da cooperativa. (FERREIRA; OTTOBONI, 2016). 
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O método APAC tem como um dos objetivos a obrigatoriedade do trabalho em 

todos os tipos de regime. No regime fechado a função é resgatar a autoestima. No semiaberto é 

preparar para o mercado de trabalho, através da profissionalização. Já no regime aberto, 

objetiva-se a inserção social. (FERREIRA; OTTOBONI, 2016).  

O ócio destrói as possibilidades humanas, deteriora a capacidade de produção, a 

autoestima, estimulando a falsa premissa do desvalor do indivíduo. Ainda transforma pessoas 

em fase produtiva em dependentes do Estado, não estando preparadas para o retorno ao meio 

social. Grande parcela da população carcerária ainda é jovem e, nessa fase da vida, deveriam 

ter perspectivas. Entretanto, o que se vê no sistema prisional são jovens totalmente sem 

estímulo, sem projeções ou planos de vida.  

Uma política pública eficiente pode aproveitar o período de recolhimento para 

recuperar esse indivíduo, dotando-o de qualificações para uma futura inserção no mercado de 

trabalho, demonstrando que há novas chances e outras perspectivas.  

Deve-se esclarecer que o encarceramento é sempre prejudicial, pois a retirada da 

liberdade e a vida no cárcere deixam marcas para sempre no indivíduo. Contudo, de acordo 

com o sistema vigente de execução de penas, deve-se procurar maneiras menos nefastas, 

durante o período de segregação.  

Outro pilar do método APAC é incentivar a religiosidade, como forma de adoção 

de uma nova filosofia de vida, fundada em novos valores (ANDRADE, 2014). Nesse aspecto, 

o problema está na imposição de uma religião ao condenado, não respeitando o direito da pessoa 

de não ter crença. Não só é obrigatório professar uma religião, como também, impõe-se a 

participação ativa nos cultos. Essa situação é incompatível com o exercício da liberdade e 

autodeterminação. 

O método ainda consiste no fornecimento de assistência jurídica e acesso à saúde e 

à alimentação adequada. A alfabetização obrigatória é parte do processo de recuperação do 

indivíduo. Aspectos de valorização humana são incentivados, havendo estrutura adequada para 

o número suficiente de recuperandos a fim de evitar a superlotação. 

Dessa forma, o Estado aproveita a oportunidade do cárcere para qualificar o 

indivíduo, criando possibilidades para reinseri-lo no mercado. 

A integração da família é incentivada, por meio da assistência à família, tanto do 

recuperando quanto da vítima. Ainda há preocupação na adoção de formas para o cumprimento 

de cada regime, sempre objetivando que o recuperando cumpra pena próximo da família. 

(ANDRADE, 2014). 
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O método aposta no apoio da família para recuperação do indivíduo. A família, a 

coletividade, todos devem se envolver nesse processo e assumir a responsabilidade da 

ressocialização. Com isso, o Estado propicia os meios e divide a responsabilidade. 

Considerando todos esses aspectos relevantes do método APAC, de acordo com os 

dados estimados pelo Tribunal de Justiça de MG (2016), a taxa de reincidência dos 

recuperandos está em torno de 15%, enquanto nos presídios comuns é de 70%. 

Os dados do Tribunal de Justiça de MG (2016) só reforçam o ideal de que o 

tratamento digno é benéfico para o indivíduo, na medida em que o transforma e possibilita o 

retorno ao meio social. Da mesma forma, cresce o interesse da sociedade no retorno do ser 

produtivo. A diminuição das taxas de reincidência traz reflexos no decréscimo da violência e 

da criminalidade. Assim, as políticas públicas referentes à segurança pública devem focar na 

humanização do cumprimento da pena e na inclusão social, mesmo porque, os investimentos 

em mera construção de presídios não são medidas que irão resolver o problema da violência, se 

não estiverem acompanhados de projetos que visem ao resgate do ser humano. 

De acordo com dados constantes no sítio do Tribunal de Justiça de MG (2016), a 

APAC possui 12 pilares: participação da comunidade; recuperando ajudando o recuperando; 

trabalho; religião; assistência jurídica; assistência à saúde; valorização humana; a família; o 

voluntário e sua formação; Centro de Reintegração Social – CRS; mérito; jornada de 

libertação com Cristo. 

 A APAC reflete a preocupação com o ser humano e acredita na recuperação do 

indivíduo por meio do tratamento digno e do envolvimento da família e da comunidade. Tendo 

em vista o perfil daqueles que cometem crimes, verifica-se que grande parte vem das camadas 

mais pobres, sendo assim, há uma corresponsabilidade da sociedade. Nessa perspectiva, a 

APAC só será implantada por iniciativa da comunidade que também contribuirá, trabalhando 

voluntariamente, dividindo, assim, a responsabilidade pelas mazelas sociais. 

Portanto, o envolvimento de todos é essencial para o processo de restabelecimento 

do indivíduo, havendo, pois, o compromisso social com a inclusão. 

 

4.2.2 APAC em Minas Gerais 

 

A primeira unidade da APAC criada em Minas Gerais foi na cidade de Itaúna em 

1986. A partir dessa data, várias unidades já foram estabelecidas por todo Estado. Em muitas 

cidades ainda estão na fase de implantação.  
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Em 2001, o TJ/MG implantou o Projeto Novos Rumos na Execução Penal que 

consiste em uma série de ações buscando medidas alternativas para cumprimento das penas 

privativas de liberdade. Atualmente, o projeto está em fase de consolidação e visa à expansão 

das APAC’s, com a finalidade de humanizar o sistema prisional do Estado. O Programa é 

regulamentado pela Resolução 433/2004 do TJ/MG e coordenado pela Assessoria da 

Presidência do TJMG para Assuntos Penitenciários e de Execução Penal. A respeito do 

programa, menciona Andrade: 

 

Ele orienta as comarcas do Judiciário e os municípios a ampliarem as APAC’s já 

existentes e implantarem outras, levando em conta o alto índice de recuperação dos 

detentos e o custo três vezes inferior ao do sistema tradicional [...] A meta do Novos 

Rumos é atender a 100% das demandas do Estado por ampliação e criação das 

APAC’s. de acordo com um cronograma estabelecido junto com a FBAC e conforme 

a dotação orcamentária existente. (ANDRADE, 2014, p.54). 

 

 

De acordo com dados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

Desde 2006, o Estado de Minas Gerais tem dedicado recursos para construção dos 

Centros de Reintegração Social das APACs recomendadas pelo Tribunal de Justiça. 

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social1, uma vaga nos estabelecimentos 

construídos para abrigar os presos (recuperandos) da APAC tem custado 1/3 (um 

terço) do valor da vaga de uma penitenciária dedicada ao sistema comum. (TJ/MG, 

2016, p.5). 

  

 

O método APAC, encampado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é uma 

tentativa de trazer mais dignidade ao cárcere mineiro, vez que as penitenciárias se encontram 

em estado de superlotação e sem as mínimas condições de convivência humana. Somam-se os 

benefícios econômicos, conforme visto pelos dados do TJMG, pois o custo de um recuperando 

é 1/3 do que se gasta para manter um preso em um presídio comum. Portanto, os argumentos 

favoráveis à APAC ainda são fortalecidos pelo custo financeiro mais baixo.  

A estratégia do Programa, conforme Andrade (2014), é orientar e divulgar o 

método, produzindo material para que os diversos segmentos sociais encampem a implantação 

das APAC’s, além de estimular parcerias com o Estado, prefeituras, bancos de 

desenvolvimento, bem como capacitar os recuperandos, os dirigentes e os voluntários. 

                                                           
1 Recente reforma administrativa dividiu a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (Seds) em 

Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) e Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). 
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De acordo com dados do TJMG (2016), estão em funcionamento as APAC’s dos 

seguintes municípios: Alfenas, Araxá, Arcos, Campo Belo, Canápolis, Caratinga, Conselheiro 

Lafaiete, Frutal, Governador Valadares (feminina), Inhapim, Itaúna (masculina e feminina), 

Ituituba, Januária, Lagoa da Prata, Manhuaçu, Minas Novas, Nova Lima, Paracatu, Passos, 

Patos de Minas, Patrocínio (masculina e feminina), Pedra Azul, Perdões, Pirapora, Pouso 

Alegre (masculina e feminina), Rio Piracicaba (feminina), Salinas, Santa Bárbara, Santa Luzia, 

Santa Maria do Suaçui, São João Del Rei (masculina e feminina), Sete Lagoas, Teófilo Otoni, 

Timóteo e Viçosa.  

E as APAC’s em implantação, de acordo com os dados do TJMG (2016), estão em: 

Águas Formosas, Araçuai, Barbacena, Barros, Belo Horizonte (masculina e feminina), Betim, 

Boa Esperança, Bom Sucesso, Camanducaia, Campos Gerais, Carlos Chagas, Conceição do 

Rio Verde, Conselheiro Pena, Coromandel, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, 

Divinópolis, Elói Mendes, Ervália, Espera Feliz, Guanhães, Ibiá, Ipanema, Ipatinga, Itabira, 

Itabirito, Itajubá, Itamarandiba, Lavras, Malacacheta, Manhumirim, Mantena, Mariana, 

Matozinhos, Monte Santo de Minas, Montes Claros, Muriaé, Mutum, Nanuque, Nova Era, 

Novo Cruzeiro, Piumhi, Ponte Nova, Rio Preto, Sabará, Sacramento, Santa Vitória, Santos 

Dumont, São Francisco, São Sebastião do Paraíso, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, 

Varginha e Várzea da Palma. 

Verifica-se que, em muitos municípios, as APACs ainda estão na fase de 

implantação e, mesmo os municípios que já possuem APAC, são poucas as vagas 

disponibilizadas, diante da demanda da população carcerária. Sem dúvida, é uma iniciativa 

louvável diante da complexidade do problema que assola as prisões de todo o país. Contudo, 

ainda carece de mais investimentos e de compromisso da sociedade. 

4.2.2.1 APAC feminina de Itaúna – pesquisa de campo 

 

Cronologicamente, a primeira pesquisa empírica do grupo foi em julho. Sem 

burocracia nenhuma, após um telefonema, foi marcada a visita da equipe à APAC de Itaúna. 

Começar a pesquisa pela APAC foi uma decisão acertada, pois trouxe muito 

ânimo para a equipe, aguçando a vontade de pesquisar outros ambientes. 

Mais uma vez, é necessário esclarecer que a pesquisa foi realizada em um único 

dia, em que houve aplicação dos questionários e anotações referentes às percepções.  

Na casa de 03 pavimentos, que abriga a APAC, as paredes são coloridas, tornando 

o ambiente agradável e familiar. O clima amistoso entre as recuperandas marca a harmonia do 
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ambiente. Todos os trabalhadores são voluntários ou são as próprias recuperandas que realizam 

os serviços. 

No primeiro piso há a recepção, com voluntários provenientes da comunidade que 

ali oferecem o serviço de atendimento às pessoas externas. Na entrada há o setor administrativo 

e, ao lado, uma porta que dá acesso às celas do regime semiaberto (trabalho externo), em que 

as recuperandas trabalham fora e só se dirigem à APAC para dormir e aos finais-de-semana.  

Na recepção, descendo um lance de escadas, no corredor, a 1ª porta gradeada e 

trancada dá acesso ao regime fechado. Em frente, é o acesso para o regime semiaberto. 

A APAC de Itaúna possui os regimes de cumprimento de pena: fechado, semiaberto 

e semiaberto trabalho externo. O regime aberto nessa comarca é cumprido em regime 

domiciliar. 

O regime fechado ocupa grande parte do estabelecimento. As recuperandas não 

podem sair e as visitas são permitidas apenas no dia marcado ou nas datas festivas, com 

autorização judicial. A porta de acesso possui grade e cadeado. O sistema possui regras fixas 

que, se não cumpridas, podem ensejar o retorno daquelas que as descumprirem ao sistema 

prisional comum. Ressalte-se que a disciplina é muito mais rígida do que nas penitenciárias 

comuns e pequenos desvios podem ter consequências desastrosas. 

Outra observação em relação ao sistema APAC diz respeito à organização ser 

hierarquicamente distribuída entre as próprias detentas, causando um clima de animosidade 

entre elas, já que umas fiscalizam as outras. De certa forma, é um dificultador na formação de 

vínculos. 

O método APAC é caracterizado pela extrema disciplina e trabalho, prevenindo a 

ociosidade. Assim, todo trabalho interno é feito pelas próprias recuperandas. A confiança é 

outra característica, por isso, não há guardas penitenciários. 

Outra peculiaridade diz respeito à religiosidade que imana do método, tendo em 

vista que aponta a religião como fundamental para a recuperação do indivíduo. Nessa 

perspectiva, a participação nos cultos é obrigatória. Lado outro, também há serviço de 

atendimento psicológico à disposição das recuperandas. 

O regime semiaberto é dividido em: semiaberto e semiaberto trabalho externo. No 

primeiro regime as recuperandas permanecem no local, porém é mais flexível que o regime 

fechado. O regime semiaberto trabalho externo fica em outro ambiente e possui as mesmas 

características que os demais, entretanto, é mais simples e em um espaço menor, pois as 

recuperandas trabalham fora e só chegam as 19:00 horas para dormir, e para passar os finais-

de-semana. 
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O método APAC possui uma rotina de atividades, havendo a fixação de horário 

para acordar e recolher-se, ao final do dia, às celas/quartos. Essa rotina é obrigatoriamente 

cumprida, sendo monitorada pelas próprias recuperandas. Às 22:00 horas, as celas/quartos são 

trancados e somente são destrancados às 06:00 horas, quando começa a rotina. O primeiro ato 

socializador tem início às 07:00 horas e consiste na reunião do grupo para fazer orações e tomar 

o café da manhã. No relato das recuperandas consta que as roupas devem ser adequadas, não 

sendo permitidas roupas curtas e decotadas. Durante as orações, músicas são entoadas pelas 

recuperandas que possuem à disposição instrumentos musicais. A participação e o 

envolvimento das recuperandas nessa cerimônia são obrigatórios.  

Nota-se que música, leitura e estudo são incentivados. Há um quadro na cozinha 

com cronograma que estabelece as tarefas e obrigações de cada uma. As próprias recuperandas 

fazem a comida para as demais, conforme o cronograma estabelecido.  

Outra característica do método é a prevenção da ociosidade, proporcionando 

diversas possibilidades: desde atividades laborativas na consecução dos serviços de 

manutenção da própria APAC, até atividades lúdicas e profissionalizantes. Algumas 

recuperandas fazem trabalhos manuais que, depois, são colocados à venda, caracterizando uma 

oportunidade de serem reconhecidas pelo trabalho e desenvolvimento de habilidades. Outras 

preferem a dedicação ao estudo. São disponibilizadas aulas por vídeo conferência. Há também 

livros e palavras cruzadas. Também há as que se dedicam à música, ensaiando cânticos para 

entoarem nos momentos de cultos. 

O grupo do CSS é encarregado de manter a rotina e zelar para que o sistema 

funcione na maior tranquilidade e harmonia possível. O sistema de limpeza dos quartos é muito 

rígido e é obrigatório manter o ambiente limpo e organizado. As camas devem sempre estar 

arrumadas. Nada pode ficar fora do lugar, pois, do contrário, será caracterizada a falta 

disciplinar e, se reiterada, pode determinar o retorno ao presídio comum, o que é o grande temor 

das recuperandas. Durante o dia, as celas/quartos ficam abertos. É função da Presidente do CSS 

verificar, vigiar e exigir que tudo esteja sempre em perfeita ordem. Nesse ponto, mais uma vez, 

emerge a crítica de o recuperando ser observado e apenado pelos seus pares, destruindo as 

possibilidades de laços afetivos dentro do sistema. 

No dia da pesquisa, o grupo foi recebido por uma voluntária na recepção para iniciar 

a visita. Logo, foi informado que ela não poderia nos acompanhar, mas que isso em nada 

atrapalharia, pois, as próprias recuperandas possuem essa incumbência. A primeira etapa teve 

início no local do regime fechado, que fica separado dos demais regimes, em um outro 

pavimento, após um lance de escadas, abaixo do andar da recepção, com uma porta com grades 
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e cadeado, cuja chave fica na posse de uma das recuperandas (Presidente do CSS). A abertura 

da porta pela recuperanda encarregada de demonstrar como é o método APAC foi marcada por 

certa desconfiança das recuperandas, ao ver a equipe se aproximando. Ainda que se tratasse de 

uma instituição modelo, que recebe visitas constantes, inclusive de organismos internacionais, 

e, mesmo havendo uma dinâmica própria para lidar com esses eventos, a sensação parece ser 

de invasão do espaço alheio. Até que todos se sintam mais à vontade, paira um desconforto de 

ambas as partes.  

O primeiro ambiente encontrado, após a abertura do cadeado, é a sala principal 

ampla e arejada. No local há sofá e TV, uma mesa grande com 08 lugares, quadros e espelhos 

nas paredes. Ao lado, uma cozinha grande, com panelas enormes sobre o fogão. Tudo limpo e 

organizado. Um quadro de avisos determina as recuperandas responsáveis pela cozinha, que 

são encarregadas das refeições daquele dia.  

No outro piso, descendo mais um lance de escadas, está o acesso aos quartos/celas, 

além da área externa, cuja incidência do sol traz energia ao ambiente. As camas individuais 

com colchas cor de rosa demonstram aconchego e cuidado. As cortinas do mesmo tom fecham 

as janelas com basculantes. Tudo muito bem cuidado pelas próprias recuperandas. O banheiro 

tem espelho, pia, tábua no vaso e chuveiro elétrico com água quente. Esses itens são 

considerados artigos de luxo nas prisões. Todas possuem materiais de higiene (sabonete, 

shampoo, cremes, esmaltes, escovas de dente, de cabelo, secador, chapinha) entregues pela 

família. Às que não possuem familiares a instituição fornece os materiais básicos.  

A autoestima é incentivada e o cuidado com a aparência é perceptível. As 

recuperandas usavam roupas casuais, sem o uso do uniforme. A vaidade sobressaía no uso de 

bijouterias e cuidados com unhas e cabelo. 

Interessante destacar que o uso de roupas comuns, sem a obrigatoriedade do 

uniforme, permite a valorização da pessoa, enquanto ser único e individual. É possível se 

lembrar do rosto, do sorriso e das histórias de cada uma. Essa medida tão simples permite o 

resgate da autoestima e o reforço da pessoalidade e identidade. 

O pátio externo do regime fechado é composto por mesas e cadeiras, sem telhado 

ou qualquer cobertura, possibilitando o banho de sol. Nesse local, há tanques e varais para a 

limpeza das roupas pelas próprias recuperandas. Durante o dia, elas podem circular dentro desse 

ambiente, no pátio externo, sala e cozinha. A noite, é obrigatório ficar nas celas, com a luz 

apagada e em silêncio.  

Durante a visita, algumas recuperandas tocavam violão e treinavam o canto para as 

celebrações religiosas, tornando o ambiente acolhedor e familiar. No pátio externo, algumas 
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aproveitavam o tempo com a leitura de livros, enquanto outras lavavam e estendiam roupas. Há 

várias possibilidades para o engajamento em alguma atividade. 

Saindo desse espaço, pela porta trancada, do outro lado do corredor, situa-se o 

regime semiaberto. O local de cumprimento de pena em regime aberto consiste em uma área 

externa, com vasos de plantas, lavanderia, além de uma área de recreação, com uma mesa 

grande e várias cadeiras, geladeira e pia (imitando uma área de churrasqueira de uma casa 

comum). Na área interna, ficam as camas muito arrumadas com travesseiros e almofadas, todas 

predominando a cor rosa, cortinas, quadros nas paredes, uma cozinha montada, sofá, TV, 

ventilador, mesa com computador. As moças desse regime permanecem na APAC, enquanto 

cumprem a pena. 

No regime semiaberto, curiosamente, havia uma mãe com um bebê que nasceu 

naquele local e irá permanecer até o final do cumprimento da pena da mãe.  

O último espaço a ser visitado foi o regime semiaberto com trabalho externo. A 

disposição de quartos/celas segue o mesmo estilo dos demais ambientes. As camas cobertas 

com colchas florais, em tons de rosa e roxo, as cortinas estampadas, uma pequena cozinha, 

banheiro e pátio, compõem o local do cumprimento de pena daqueles que trabalham fora do 

sistema e voltam apenas à noite para dormir na APAC, além dos finais de semana. 

Os espaços destinados ao cumprimento de pena, referentes ao regime semiaberto 

com trabalho externo, não possibilitam contato com as recuperandas de outro regime. 

Por tudo que foi apresentado, somado aos relatos das recuperandas, verifica-se que 

o ambiente da APAC é ecologicamente equilibrado, dentro dos parâmetros exigidos, que são 

os direitos elencados pela LEP. Por todo o exposto, a APAC é referência nacional e 

internacional, como método eficiente no cumprimento de pena e, especialmente, na recuperação 

daquele que infringiu a lei penal.  

Mas, apenas a estrutura física não faria o método APAC tão eficiente. O seu 

diferencial está na humanização da pena, em que se prioriza o ser humano e suas necessidades. 

O investimento é no potencial de recuperação do indivíduo, potencializando esforços para essa 

finalidade, conclamando a família e a comunidade a exercerem seu papel na ressocialização. 

Diante desse contexto, verifica-se como o meio ambiente adequado pode contribuir 

para a ressocialização do indivíduo, possibilitando o seu retorno ao meio social. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado insere-se como direito à vida, 

portanto, abrange, indubitavelmente, todos os indivíduos, inclusive aqueles que se encontram 

privados de liberdade, sob a tutela do Estado. 
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O ambiente prisional é delineado pela Lei de Execução Penal, que determina uma 

série de direitos que devem ser efetivados pelo Poder Público para dar o mínimo de dignidade 

a que todo ser humano faz jus, sem, no entanto, esgotar todas as medidas que podem ser 

implementadas para a construção de um ambiente equilibrado. 

Tanto a Constituição, quanto os tratados internacionais tutelam o direito à vida 

digna. Portanto, não há escusas capazes de legitimar o descaso com o sistema prisional. 

Nesse sentido, a APAC é uma tentativa de minimizar os problemas decorrentes da 

segregação social, permitindo haver dignidade durante o encarceramento. A meta fundada na 

ressocialização é benéfica para o indivíduo e para a sociedade. 

O método APAC possui o intento de humanizar a pena e, sob essa perspectiva, 

conclama a comunidade e a família a se responsabilizar pela recuperação do indivíduo.  

O termo “recuperando” traz a ideia da ideologia adotada. O envolvimento da 

comunidade remete à solidariedade social, um dos objetivos da Constituição Cidadã. 

A visita à APAC de Itaúna demonstra que o meio ambiente daquela unidade é 

ecologicamente equilibrado, não apenas porque cumpre com os requisitos da LEP, mas por 

investir nas potencialidades do ser humano e em medidas de ressocialização do indivíduo e de 

seu retorno ao convívio em sociedade. 

 

 

4.2.3 Resultados quantitativos - APAC 

 

Total de respostas – 23 

Universo pesquisado – 41 

 

GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 - Nível de escolaridade 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 2 - Você considera o ambiente na prisão bom? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 3 - A cela que você está é arejada, limpa? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 4 - Você considera isso importante? 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 5 - A cela tem aparelho sanitário e lavatório? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 6 - Você considera isso importante? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 7 - Você considera a higiene do banheiro e das celas boa? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

GRÁFICO 8 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 9 - A instituição fornece produtos de higiene (sabonetes, pasta de dente, absorventes)? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 10 - Você considera isso importante? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 11 - Você tem direito a banho de sol? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 12 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 13 - Você considera o banho de sol suficiente? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 14 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 15 - Você tem atendimento médico (dentro ou fora) do presídio? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 16 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 17 – Você tem atendimento odontológico? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 18 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 19 - Você considera a alimentação fornecida boa? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 20 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 21 - O presídio fornece medicamentos? 

   

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 22 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 23 - Você tem um advogado ou defensor público? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 24 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 25 - O presídio disponibiliza aulas? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 26  Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

GRÁFICO 27 - Você tem acesso a bibliotecas, livros? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 28 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 29 - Você tem atendimento de assistentes sociais? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 30 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 31 - O presídio fornece alguma assistência religiosa? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 32 - Voce considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 33 - O presídio oferece possibilidade de trabalho remunerado? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 34 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 35 - Há atividades recreativas? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 36 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 37 - O presídio fornece berçário, creche? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 38 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 39 - Há atendimento para gestante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 40 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

GRÁFICO 41 - Você tem direito à visita íntima? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 42 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 43 - Você tem direito à visita de amigos e parentes? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 44 - Você considera isso importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 45 - Diante de todas as perguntas: você acha que vive em um ambiente saudável? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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GRÁFICO 46 - Para você, viver em um ambiente saudável é importante? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

GRÁFICO 47 - O fato de possuir todos esses direitos melhora (ou melhoraria) sua condição de vida 

aqui dentro? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

 

GRÁFICO 48 - Você acha que o fato de viver em um ambiente saudável será importante para, 

quando obtiver o alvará de soltura, consiguir viver novamente em sua comunidade? 

  

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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5 DISCUSSÃO  

 

A partir dos gráficos de setor, fez-se a análise quantitativa. As percepções 

apreendidas durante a visita e o relato das detentas nas respostas do questionário compuseram 

a interpretação dos dados coletados, por meio da análise qualitativa. A interlocução entre as 

análises permeia todo o resultado, pois, nem sempre, os números avistados nos gráficos, 

demonstram a realidade. Dessa forma, importa destacar a compreensão das dinâmicas que 

ensejam o mapeamento do diagnóstico. 

Na unidade da APAC, os dados coletados pelo método quantitativo foram fiéis as 

respostas, sendo corroborados pelas observações das recuperandas, que podem ser verificadas 

nos gráficos com índices altíssimos de positividade em relação aos direitos que compõem o 

meio ambiente adequado. 

Situação adversa ocorreu no Complexo Feminino Penitenciário Estevão Pinto, em 

que os dados estatísticos não retratam as respostas dadas pelas detentas. Devido à objetividade 

das perguntas, um número considerável de mulheres não se limitava a escolher uma das 

alternativas, porque existiam fatores que não foram contemplados na pergunta. Observou-se 

que o direito em muitos casos existe, mas é ineficiente, pois não há uma prestação efetiva. 

 

 

5.1 Análise dos dados da pesquisa– Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto 

 

No universo pesquisado na data do dia 19/12/2016,  totalizavam 382 mulheres 

presas, tendo sido entrevistadas 97 mulheres que cumprem pena naquela unidade. A pesquisa 

não utilizou o critério de separação por regime de cumprimento de pena. 

As respostas demonstram que o número de entrevistados foi satisfatório para que 

possa ser considerada a opinião predominante dentro daquela unidade pesquisada.  

Os gráficos demonstram que há pouca divergência das respostas. A maioria das 

perguntas principais, totalizando 25, têm um índice acima de 60% de identidade de respostas.  

Em relação à pergunta secundária (Você considera isso importante?) que foi objeto 

de questionamento por 22 vezes, o índice de identidade dessas respostas é acima de 95%. 

Esse dado é significativo, pois demonstra que o tamanho da amostra foi suficiente 

e válido. 

A seguir, inicia-se a análise dos dados de forma interpretativa e descritiva, pois os 

números não refletem a opinião das presas.  
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O projeto inicial era proceder a uma pesquisa quantitativa, cujo objetivo era atingir 

o número que pudesse ser considerado científico para fins estatísticos. Entretanto, com o 

desenvolvimento da pesquisa, notou-se que as respostas não correspondiam aos relatos das 

detentas. Todas as entrevistadas não se limitavam a responder objetivamente uma das 3 opções. 

As presas sentiam necessidade de falar e reivindicar os direitos, a partir das perguntas que eram 

lidas em voz alta. 

Diante desse fato, decidiu-se inserir os relatos das detentas, inclusive porque eles 

eram contrários à própria resposta escolhida. Logo, era necessário inserir o método descritivo 

na análise dos dados, como forma de se preservar a veracidade e a utilidade da pesquisa. 

O nível de escolaridade (GRÁFICO 1), surpreendentemente, é de 31,5% de ensino 

médio completo e superior incompleto, seguindo o índice de 27,4% de ensino fundamental II 

completo e médio incompleto. Essas duas categorias já representam quase 60% do universo 

pesquisado. Verifica-se que o índice de escolaridade não é baixo. 

As perguntas seguiram uma lógica, sendo ordenadas de acordo com os direitos 

dispostos pela LEP. Em seguida, houve a pergunta: você considera isso importante? Essa 

pergunta secundária teve o objetivo de aferir o grau de importância daquele direito dentro do 

ambiente pesquisado. A partir dessa aferição, objetivou-se ter a possibilidade de propor medidas 

que possam resultar na melhoria do ambiente prisional. 

Em relação a essa pergunta secundária: (você considera isso importante?), grande 

parte obteve 100% de respostas SIM, em uma clara alusão à importância dos direitos dispostos 

na LEP. 

As questões que não obtiveram os 100% e tiveram índices negativos, apesar de 

baixo, foram as seguintes: 

1 – Na pergunta secundária GRÁFICO 6 (Você considera isso importante?) se a 

cela tem aparelho sanitário e lavatório, 5,2 % responderam que NÃO é importante.  

2 – Na pergunta secundária GRÁFICO 36 (Você considera isso importante?) se há 

atividades recreativas, 5,2 % responderam que NÃO é importante. 

3 - Na pergunta secundária GRÁFICO 38 (Você considera isso importante?) se o 

presídio fornece berçário, creche, 17,5 % responderam que NÃO é importante. 

4 – Do mesmo modo na pergunta secundária GRÁFICO 40 (Você considera isso 

importante?) se o presídio tem atendimento à gestante, 8,2 % responderam que NÃO é 

importante. 

5 - Na pergunta secundária GRÁFICO 42 (Você considera isso importante?) se tem 

direito à visita íntima, 9,3 % responderam que NÃO é importante. 
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Nesta análise, optou-se por colocar os índices negativos a fim de ressaltar que foram 

índices baixos e justificáveis. 

Analisando essas respostas com os relatos feitos pelas detentas, verifica-se que, em 

relação ao aparelho sanitário e lavatório dentro da cela, as que não consideraram importante, 

acham que poderia ser fora da cela. As perguntas em relação a berçário, creche e atendimento 

para gestante, houve menção do centro de referência à gestante privada de liberdade, em que, 

obrigatoriamente, as gestantes são transferidas para esse local. Sendo assim, não há necessidade 

de previsão desse direito naquela penitenciária. Já a visita íntima, foi uma surpresa que 9,3 % 

NÃO achem importante (GRÁFICO 42). A análise que se faz, diz respeito ao perfil da mulher 

encarcerada, em que, estatisticamente, comprova-se que há o abandono dos parceiros. 

Em relação às perguntas principais, metodologicamente, será dividida a análise por 

áreas, a fim de facilitar a compreensão, sem olvidar que todas estão intrinsecamente imbricadas, 

trazendo reflexos colaterais umas às outras. A separação será feita apenas para facilitar a 

compreensão. 

Na área de saúde será abordada a limpeza das celas e toda parte referente à 

higienização, além do atendimento médico, odontológico, dentre outros. 

Inicia-se com o quesito da cela limpa e arejada (GRÁFICO 3) em que 75,3% 

responderam SIM, enquanto que, em relação à pergunta se a limpeza dos banheiros e das celas 

era boa (GRÁFICO 7), houve uma opinião bem dividida: 43,3% disseram SIM e 54,6% 

disseram NÃO.  

Essa resposta tem que ser analisada sob o seguinte prisma: a priori, todas 

concordaram que a cela é arejada. As celas do sistema fechado abrigam de 20 a 36 presas, 

conforme relato das detentas.  Já as celas do regime semiaberto acomodam 08 pessoas. Em 

relação à limpeza, houve muitas considerações. A limpeza tanto da cela quanto do banheiro é 

feita pelas presas. Sendo assim, no momento da resposta, muitas observações foram feitas. A 

negação da limpeza seria uma desvalorização do trabalho realizado por elas. Lado outro, 

conforme relato das presas, a instituição não fornece material de limpeza, sendo utilizado o 

sabão que elas recebem no kit para higiene pessoal. Dentro desse contexto, a resposta positiva 

sobressaiu em relação às celas, pois, diferentemente do banheiro, não requerem uma limpeza 

tão minuciosa. Em relação aos banheiros, a resposta foi dividida, sobressaindo o NÃO, 

indicando que a limpeza não era adequada, porque requer outros produtos de limpeza. 

Dificilmente, efetua-se uma higienização apenas com sabão. Corroboram essa resposta as 

reclamações feitas a respeito da falta de manutenção dos banheiros. Houve consenso na 

insatisfação e precariedade dos vasos sanitários e chuveiros. Os relatos indicavam que, nos 
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banheiros das celas, 02 vasos sanitários não funcionavam em um total de 03, 02  chuveiros não 

funcionavam, em um total de 04. Na parte do presídio reservada às detentas do regime 

semiaberto, os banheiros ficam do lado de fora e compreendem 05 vasos sanitários e 14 

chuveiros para uma população de 40 detentas. 

Analisando a precariedade dos banheiros, aliada ao fato de serem mulheres, dotadas 

de várias especificidades, a correta higienização tem um peso maior A importância da higiene 

íntima, considerando a anatomia do aparelho genital da mulher, aliada à falta de produtos de 

limpeza tais como: água sanitária e afins, em vasos sanitários, chuveiros, causam inúmeros 

problemas, infecções que irão demandar mais atendimento médico. A prevenção de germes e 

bactérias, com a utilização da higienização adequada, gerariam menos necessidade de 

atendimento médico e prescrição medicamentosa. Diversas doenças podem ser prevenidas, tais 

como: eczemas na pele, infecções, e uma serie de patologias ligadas às proliferações de insetos. 

Portanto, medidas simples que incluam a limpeza e a manutenção dos banheiros, podem 

resolver uma série de problemas em outras áreas. 

Na pergunta se a instituição fornece produtos de higiene (GRÁFICO 9), 63,9% 

responderam que SIM, referindo-se ao kit básico que recebem ao chegar, contendo: cobertor, 

toalha, lençol, caneca, colher, sabão, pasta de dente, papel higiênico e absorvente. O aparelho 

descartável para remoção de pelos  é disponibilizado para uso de 15 em 15 dias. Há reposição 

do kit mensalmente, sendo facultado à família levar outros itens. A maioria das detentas solicita 

xampu, condicionador, hidratante e sabonete, itens  que não são disponibilizados pelo presídio,  

pois, de acordo com a diretora, não há verba suficiente para isso. Por óbvio que esse kit é 

insuficiente, principalmente nos casos de mulheres que possuem a característica da vaidade. 

Assim, aquelas que não possuem família ou não têm condições financeiras, terão que se 

contentar com o kit dado pelo presídio. 

À pergunta sobre direito a banho de sol (GRÁFICO 11), 95,9% responderam SIM. 

52,6% consideram suficiente o tempo para o banho de sol (GRÁFICO 13). Não houve consenso 

em relação às horas que permanecem no sol. As informações ficaram entre 1 e 2 horas para as 

presas do sistema fechado e da medida de segurança. Já as presas do regime semiaberto podem 

ficar o tempo que quiserem, pois o cumprimento da pena permite que fiquem soltas dentro de 

um espaço delimitado, não havendo necessidade de permanecerem trancadas na cela, como as 

presas do regime fechado 

As perguntas relacionadas a atendimento médico e disponibilidade de 

medicamentos foram as que mais suscitaram reclamações e que devem ser sopesadas à luz dos 

relatos das presas, prescindindo de uma análise objetiva. Na pergunta se há atendimento médico 
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(dentro ou fora) do presídio (GRÁFICO 15), 63,9% responderam SIM, afirmando que há 

atendimento dentro do presídio, 53,6% responderam SIM ao atendimento odontológico 

(GRÁFICO 17), 73,2% disseram SIM, têm acesso a medicamentos (GRÁFICO 21). Tendo as 

respostas tido um índice de positividade maior que a metade, poderia supor que o atendimento 

é suficiente. No entanto, no momento de responder à essa questão específica, as presas 

reclamaram bastante da precariedade dos atendimentos. Conforme os relatos, não há 

profissionais suficientes para a demanda. As consultas têm que ser agendadas, demorando 

meses para o atendimento. Todas se mostraram insatisfeitas com atendimento médico e 

odontológico.  

Sopesando, a partir de uma análise construtiva, deve-se considerar o relato das 

presas, pois ainda que tenham respondido positivamente ao direito implementado, restou claro 

que não há efetividade. Há médicos, dentistas e medicamentos, no entanto, não são suficientes 

para atender a demanda. O fato de ter que esperar meses ou anos para um atendimento médico 

para uma pessoa privada de liberdade, que não tem alternativa, a não ser esperar, é uma grave 

violação de direitos. 

A pergunta relativa ao fornecimento de medicamentos também suscitou muitas 

queixas, embora 73,2% responderam que SIM, que há fornecimento de medicamentos 

(GRÁFICO 21), a maioria relatou que são ministrados apenas 02 tipos: paracetamol e dipirona. 

Os medicamentos disponíveis dependem de prescrição médica, portanto, dependem 

de consultas médicas, estando um problema relacionado a outro. 

A alimentação também foi outro índice negativo. 48,5% disseram que NÃO é boa 

(GRÁFICO 19), 45,4% disseram SIM e 6,2% disseram NÃO SEI RESPONDER. Nos relatos 

houve muitas reclamações da comida. 

Em relação à disponibilidade de assistências, as respostas também obtiveram altos 

índices afirmativos. 83,5% responderam SIM em relação à existência de assistência de 

advogado ou defensor público (GRÁFICO 23), 91,8% responderam SIM em relação à 

existência de assistência religiosa (GRÁFICO 31) e 81,4% responderam SIM em relação à 

existência de assistência social (GRÁFICO 29). Vários relatos de presas reclamaram do 

atendimento prestado pela assistente social, sendo considerado de “péssima qualidade”. Mais 

uma vez, verifica-se que o fato de responder SIM não significa que estão satisfeitas com a 

assistência, apenas demonstram que há assistência. 

As perguntas relacionadas às atividades flutuaram de acordo com a atividade, mas 

mantiveram índices afirmativos acima de 60%, sugerindo que alguns direitos dessa área estão 

disponíveis naquela unidade, exceto em relação à pergunta sobre atividades recreativas, em que 
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67% responderam NÃO (GRÁFICO 35), afirmando, portanto, que NÃO há atividades 

recreativas nos presídios. Esse dado deve ser considerado, pois a LEP, no artigo 83, prevê 

atividades recreativas e práticas esportivas. Em outros capítulos, já houve menção do poder 

destrutivo do ócio. Contrariamente aqui, deve-se ressaltar o poder restaurador da atividade e os 

benefícios de proporcionar práticas diferenciadas. No relato sobre aulas, algumas detentas 

lembraram positivamente das aulas de teatro, analisadas adiante. Esse dado só confirma o 

quanto é produtivo investir em projetos que tragam atividades diferentes para as detentas. Mais 

uma vez, são pequenas mudanças que irão refletir em outras áreas, inclusive na saúde, pois se 

estará priorizando a saúde mental, logo, não haverá tanta necessidade de médicos e 

medicamentos. 

Vejamos os demais dados: 87,6% afirmaram SIM, que o presídio disponibiliza 

aulas (GRÁFICO 25). Em relação ao tipo de aulas, as respostas variaram, prevalecendo: ensino 

fundamental, médio, e poucas respostas incluíram o preparatório para o ENEM. Também foi 

relatado pelas detentas, aulas de teatro, com grande entusiasmo. Através da entrevista com a 

diretora, verificou-se que as aulas de teatro, foram fruto de um único projeto implantado na 

unidade que teve grande aceitação.  83,5% disseram SIM, que têm acesso à biblioteca 

(GRÁFICO 27). A reclamação, todavia, em relação a esse item, foi a falta de livros didáticos. 

Sobre a possibilidade de trabalho, 69,1% responderam SIM, que o presídio oferece 

possibilidade de trabalho remunerado (GRÁFICO 33). 

A respeito das visitas: 83,3% afirmaram SIM, que têm direito à visita 

íntima(GRÁFICO 41), e 95,8% disseram SIM, que têm direito à visita de amigos e parentes 

(GRÁFICO 43), sendo que relataram que as visitas de parentes de 1º grau são permitidas, não 

sendo autorizada a visita de amigos. Algumas explicaram que a proibição é decorrente das más 

companhias. 

Em relação a esse item, faz-se mister tecer algumas considerações. Partindo do 

ponto de que a maior parte das mulheres é presa por tráfico de drogas, a medida visa a afastá-

la das companhias envolvidas com esse crime. Contrariamente, a entrada do marido é 

franqueada, mesmo com a demonstração dos dados que muitas são atraídas para o crime por 

eles. Insta refletir sobre as mulheres homossexuais que ficam privadas de receber e ter contato 

com a companheira, tanto na categoria da visita dos amigos e parentes, quanto da visita íntima. 

Ao questionar a diretora a esse respeito, respondeu não haver nenhuma previsão 

para esses casos. Portanto, deve haver uma reflexão sobre essa situação, implementando direitos 

para mulher homossexual. 
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As perguntas relacionadas a atendimento para gestantes e locais para berçário e 

creche, tornou-se irrelevante, após o conhecimento de uma unidade específica para gestantes, 

em que, obrigatoriamente, são encaminhadas para cumprimento da pena, a partir do 5º mês de 

gestação. 

Essas foram às perguntas a respeito dos direitos dispostos na LEP. 

Seguindo para o final da análise, a abordagem refere-se às perguntas iniciais e finais 

do questionário, pois se complementam e permitem traçar algumas conclusões. A estrutura das 

perguntas foi desenvolvida de forma a se iniciar e finalizar a pesquisa dando ênfase à 

importância do meio ambiente adequado dentro do presídio. As perguntas do meio do 

questionário eram a respeito do conceito de meio ambiente utilizado na pesquisa, cujos direitos 

elencados pela LEP davam o substrato objetivo para esse desiderato. 

A primeira pergunta em que há o questionamento: você considera o ambiente na 

prisão bom, 80,4% responderam NÃO (GRÁFICO 2). Resultado esperado, mas 18,6% 

responderam SIM.  Essa perguntava iniciava a inserção do tema ambiente, preparando as 

demais questões em que, implicitamente, agregavam os direitos dentro do conceito de meio 

ambiente. Esse dado não foi mencionado às presas, pois era totalmente irrelevante que elas 

tivessem conhecimento da abrangência do conceito, vez que a prioridade era a percepção da 

efetividade do direito, que seria objeto de análise pela pesquisadora. 

 Ao final do questionário, a pergunta é reelaborada a luz do conceito de ambiente 

saudável, sob a premissa inicial de que, uma vez implementados todos os direitos elencados 

pela LEP, estar-se-ia diante de um ambiente saudável (GRÁFICO 45). Surpreendentemente, 

66% responderam NÃO, mas 27,8% responderam SIM. A próxima pergunta foi mais uma vez 

direcionada à importância de ter esses direitos para melhorar a condição de vida dentro do 

presídio: 89,7% disseram que SIM, que ter esses direitos melhora a condição de vida dentro da 

penitenciária, enquanto 10,3% disseram que NÃO melhora (GRÁFICO 47). 

A última pergunta encerra a questão, fornecendo substratos inquestionáveis para a 

questão aventada. 97,9% (um dos maiores índices na pergunta principal) responderam SIM ao 

quesito da importância de viver em um ambiente saudável dentro do cárcere, como contribuição 

para quando retornarem à sociedade (GRÁFICO 48). 

A análise dos dados reflete que, por mais que sejam implementados os direitos da 

LEP, o ambiente da prisão nunca será considerado BOM. A perda da liberdade é um bem muito 

precioso para ser aferida   por uma gama de direitos. Isso não significa que não devem ser 

implementados os direitos da LEP. Pelo contrário, enquanto a pena de prisão subsistir, deve-se 
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lutar pela efetivação de todos os direitos, como forma de imprimir tratamento com dignidade, 

por meio de um ambiente adequado.  

A conclusão é que não há preocupação com a mulher encarcerada. Sendo assim, 

nem se cogita investir em políticas públicas para presídios femininos. A mulher possui 

especificidades que a diferenciam sobremaneira do homem. Os presídios devem ser construídos 

partindo dessa perspectiva. 

 

 

5.2 Análise dos dados da pesquisa–  APAC 

 

No universo pesquisado na data do dia 19/12/2016, totalizando 41 mulheres presas, 

foram entrevistadas 23 mulheres que cumprem pena na APAC-Itaúna. Havia 26 mulheres 

cumprindo pena em regime fechado. Dessas, 19 foram entrevistadas. 08 mulheres cumpriam 

pena no regime semiaberto. Dessas, 04 responderam ao questionário, pois 04 estavam no 

trabalho, portanto fora da unidade de detenção. 04 mulheres cumpriam a pena no regime aberto 

e nenhuma delas estava na APAC, pois só chegam à noite para dormir. 03 mulheres estavam 

em prisão domiciliar, portanto, não se encontravam no local. A pesquisa não utilizou o critério 

de separação por regime de cumprimento de pena, mas o esclarecimento é necessário, pois a 

adesão à participação na pesquisa foi considerável. A diferença numérica está no fato de 11 

mulheres não estarem no local no momento da entrevista. 

As respostas demonstram que o número de entrevistados foi satisfatório para que 

possa ser considerada a opinião predominante dentro daquela unidade pesquisada.  

A fim de não efetuar repetições desnecessárias e cansativas, todas as considerações 

a respeito do método de pesquisa são válidas para esta pesquisa na APAC também. 

O nível de escolaridade (GRÁFICO 1): 39,1% têm ensino médio completo/superior 

incompleto, e 30,4% têm ensino fundamental 2 completo/médio incompleto, 21,7% têm ensino 

fundamental 1 completo/ fundamental 2 incompleto. 

Os gráficos impressionam, pois grande parte teve 100% de respostas positivas em 

ambas as perguntas. 

Em relação às perguntas secundárias (Você considera isso importante?), quase 

todas as perguntas tiveram resposta SIM, com aderência de 100%. As exceções foram em 

relação às perguntas sobre a importância de o presídio fornecer berçário e creche, em relação 

às quais 4,3% responderam NÃO, pois, de acordo com os relatos, essa possibilidade ocorre 

apenas no regime semiaberto e em relação a atendimento à gestante, pois 4,3% NÃO 
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SOUBERAM RESPONDER. Em relação ao direito à visita íntima, 4,3% responderam que 

NÃO consideram importante. Esse dado deve ser analisado de acordo com os altos índices de 

abandono sofrido pelas mulheres presas. 

Os dados relativos à área de saúde das perguntas principais obtiveram índices muito 

altos, próximos a 100% de respostas SIM. Quanto à higiene das celas e dos banheiros, 100% 

responderam SIM, era adequada (GRÁFICO 7). Na pergunta se a instituição fornece produtos 

de higiene, 95,7% responderam SIM (GRÁFICO 9). Quanto ao banho de sol, 100% respondeu 

SIM, que é suficiente (GRÁFICO 13). Em relação a atendimento médico, 100% responderam 

SIM, que têm atendimento dentro e fora do presídio (GRÁFICO 15). 95,7%. responderam SIM 

a respeito do atendimento odontológico (GRÁFICO 17), complementando que são 

acompanhadas para serem atendidas fora da unidade. 91,3% responderam SIM, que o presídio 

fornece medicamentos (GRÁFICO 21). 100% responderam SIM, que a comida é boa 

(GRÁFICO 19). Muitas relataram que a comida é maravilhosa, indicando, nesse sentido, alguns 

pratos como: lasanha, feijoada, frango assado, dentre outros. No sistema da APAC, as próprias 

presas cozinham em um esquema de revezamento. 

As perguntas relacionadas com assistência obtiveram os seguintes resultados: 

91,3% têm assistência de advogado ou defensor (GRÁFICO 23). 91,3% têm assistência 

religiosa (evangélicos ou católicos) (GRÁFICO 30), e 95,7% têm assistência social (GRÁFICO 

28). 

Às perguntas relacionadas às atividades, 100% responderam SIM, que o presídio 

disponibiliza aulas bem variadas: ensino médio, fundamental, faculdade à distância dos cursos 

de turismo e administração, curso técnico, violão, aulas de canto e valorização humana 

(GRÁFICO 25). Uma das entrevistadas relatou que há acompanhamento do vício do 

alcoolismo. Outra entrevistada disse que tem aulas de artes, curso de manicure, maquiagem, 

cabeleireira, e que a direção da APAC está sempre inovando e proporcionando novos cursos. 

95,7% disseram SIM, que têm acesso à biblioteca e livros (GRÁFICO 26). 100% responderam 

SIM, que têm atividades recreativas (GRÁFICO 34). 

Em relação à questão se o presídio oferece possibilidade de trabalho remunerado, 

65,2% responderam que SIM (GRÁFICO 32). Uma das recuperandas informou que tem projeto 

em fase de desenvolvimento para aumentar as vagas de postos de trabalho. Outras relataram 

que há possibilidade de fazerem artesanato e venderem para as professoras.  

Em relação ao  direito à visita íntima, 95,7% responderam SIM, que têm direito 

(GRÁFICO 40 ). Uma das entrevistadas afirmou que as visitas íntimas são de 15 em 15 dias. 

91,3% disseram SIM em relação ao direito à visita de parentes (GRÁFICO 42). Amigos também 



134 

 

não são permitidos. Nesse item, houve muitos relatos de reuniões ocorridas na APAC. Uma das 

detentas teve uma festa de noivado; outra comemorou o aniversário. Essas festas sempre 

ocorrem no dia da visita e restrita aos parentes de 1º grau, cuja entrada é autorizada. O que ficou 

claramente demonstrado é que a APAC valoriza esses momentos, como parte do processo de 

ressocialização. 

Em uma análise conjunta da 1ª pergunta com as últimas, verificamos que 73,9% 

responderam SIM em relação ao ambiente da prisão ser BOM. Esse resultado é significativo, 

pois, mais da metade da amostra considerou o ambiente da prisão BOM (GRÁFICO 2), apesar 

de estarem privadas da liberdade. Surpreendentemente, 100% responderam SIM para a questão: 

se vivem em um ambiente saudável (GRÁFICO 44). 95,7% responderam SIM para o fato de 

possuir todos esses direitos melhorar a condição de vida dentro da prisão (GRÁFICO 46). E 

95,7% responderam SIM para o questionamento sobre o fato de viver em um ambiente saudável 

ser importante para quando sair do cárcere e voltar para sua comunidade (GRÁFICO 47). 

 

5.3 Análise comparativa entre o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto e APAC 

 

A primeira percepção comparativa desses 2 modelos de cumprimento de pena, está 

no fato de que, na PIEP, as presas valorizam mais a liberdade do que o ambiente, pois vivem 

em um ambiente ruim. Já as recuperandas da APAC não mencionaram a palavra liberdade, 

acentuando a todo o momento a qualidade do ambiente e as possibilidades da vida no cárcere. 

Grande parte já esteve na PIEP cumprindo pena, portanto, conseguem valorizar o fato de estar 

em uma unidade muito melhor.  

Dessa percepção, depreende-se a importância do ambiente adequado que possibilite 

uma vida digna, durante o cumprimento da pena.  

100% das recuperandas da APAC acham que vivem em um ambiente saudável, 

enquanto 66% das presas da PIEP acham que NÃO vivem em um ambiente saudável 

(GRÁFICO 45).  
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GRÁFICO 45 -Diante de todas as perguntas: você acha que vive em um ambiente 

saudável?  

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Em relação à primeira pergunta da pesquisa: se o ambiente na prisão é bom, 73,9% 

da APAC dizem SIM, enquanto 80,4% da PIEP dizem NÃO (GRÁFICO 2). 

 

GRÁFICO 2 - Você considera o ambiente na prisão bom?  

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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Tanto as presas da PIEP quanto da APAC entendem a importância de viver em um 

ambiente saudável. 95,9% das presas da PIEP responderam SIM, é importante viver em um 

ambiente saudável, enquanto 100% da APAC responderam SIM, demonstrando que 100% das 

recuperandas da APAC valorizam o fato de viverem em um ambiente saudável (GRÁFICO 46), 

comprovando a tese de que o meio ambiente adequado é importante no cárcere. 

 

GRÁFICO 46 - Pra você viver em um ambiente saudável é importante? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Esses dados nas análises individuais foram observados por último, pois era 

importante elencar todos os direitos para se chegar a esta conclusão final. Entretanto, na análise 

comparativa, a conclusão é destacada logo no início, invertendo a ordem, para ressaltar, 

justamente, a importância desses dados. 

Os demais direitos ao longo do questionário corroboram a conclusão, sendo 

considerados consequências. 

Seguindo a análise comparativa, interessante ressaltar que, para a pergunta 

secundária (Você considera isso importante?), nos 2 modelos, as respostas foram dadas com 

índices altíssimos de SIM, demonstrando que, independente do modelo de cumprimento de 

pena, as presas acham importante a fruição desses direitos. 

As diferenças mais acentuadas nas respostas encontram-se na parte de higiene dos 

banheiros e celas. Na PIEP, 54,6% responderam NÃO, a higiene não é boa, enquanto na APAC, 

100% responderam SIM, a higiene é boa (GRÁFICO 7).  
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GRÁFICO 7 - Você considera a higiene do banheiro e das celas boa? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Em relação ao atendimento médico, na PIEP, 63,9% disseram SIM, há atendimento 

médico, mas com os relatos e observações das detentas, conclui-se que o atendimento feito por 

um médico é insuficiente. Na APAC, 100% responderam SIM em relação à existência de 

atendimento médico (GRÁFICO 15).  

 

GRÁFICO 15 - Você tem atendimento médico (dentro ou fora) do presídio? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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Segue esse mesmo raciocínio em relação ao atendimento odontológico, em que, na 

PIEP, 53,6% responderam SIM, enquanto na APAC 100% responderam SIM (GRÁFICO 17).  

 

GRÁFICO 17 - Tem atendimento odontológico? 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Ressalta-se que quase 100% das recuperandas da APAC responderam 

enfaticamente que possuem atendimento médico e odontológico. O mesmo ocorre com os 

medicamentos: enquanto na PIEP, 73,2% responderam SIM, com as observações que só 

fornecem paracetamol e dipirona, na APAC, 91,3% responderam SIM, que têm acesso a 

medicamentos (GRÁFICO 21). 

GRÁFICO 21 - O presídio fornece medicamentos? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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A alimentação é outro dado muito importante e que apresentou uma variação 

considerável entre as unidades pesquisadas. Na PIEP, 48,5% responderam que a alimentação 

NÃO é boa, sendo alvo de muitas reclamações (6,2% NÃO SOUBERAM RESPONDER e 

apenas 45,4% responderam que SIM, é boa). Na APAC, 100% responderam SIM, a alimentação 

é boa, para algumas, maravilhosa (GRÁFICO 19). 

 

GRÁFICO 19 - Você considera a alimentação fornecida boa? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Em relação à disponibilização de aulas, um dado é importante, embora não possa 

ser aferido objetivamente: é a variedade de aulas. Enquanto na PIEP, a instituição oferece aulas 

do ensino médio e fundamental, na APAC há diversos tipos de aula, desde ensino médio, 

fundamental, faculdade, até aulas de canto e violão, artesanato, maquiagem, cabeleireira, 

valorização humana. Essa variedade de aulas, com certeza, influencia no ambiente e nos demais 

resultados, como, por exemplo, nos dados das atividades recreativas, pois, na PIEP, 67% 

responderam que NÃO há atividades recreativas, enquanto na APAC, 100% responderam SIM, 

há atividades recreativas (GRÁFICO 35).  
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GRÁFICO 35 - Há atividades recreativas? 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

O nível de escolaridade foi muito parecido entre os 2 modelos de cumprimento de 

pena, havendo maior concentração de mulheres do ensino médio completo e superior 

incompleto, seguidos pelo fundamental 2 completo e ensino médio incompleto (GRÁFICO 1). 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2017. 
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Outra diferença, sendo essa decorrente da percepção do grupo, diz respeito ao 

uniforme. Na PIEP, todas as mulheres presas usam um uniforme vermelho que lhes retira a 

singularidade, a identidade. É difícil lembrar-se dos rostos daquelas mulheres. Todas se 

misturam na formação de uma mancha vermelha. Enquanto, na APAC, as recuperandas usam 

roupas comuns, coloridas, influenciando, até mesmo, na atmosfera do ambiente. As roupas 

diferentes nos permitem identificá-las, trazendo à lembrança a história de cada uma. A roupa 

personifica a pessoa, a diferencia das demais, ressalta as características, imprimindo 

personalidade. 

Essa análise comparativa entre as duas unidades pesquisadas, traz uma diferença 

em termos metodológicos. Enquanto na APAC, a análise quantitativa pareceu ser suficiente, 

conforme os números e gráficos encontrados, na PIEP os gráficos não retratam a percepção das 

presas, havendo necessidade de completar a metodologia com a análise qualitativa. As 

diferenças são bem acentuadas, quando há reforço de outros métodos. 

A convergência entre as duas unidades pesquisadas ocorre nas perguntas 

secundárias em que se avalia a importância da efetividade de cada direito que compõe o meio 

ambiente. Os dados coletados indicaram a valorização do ambiente pelas presas e recuperandas 

e os reflexos dentro do cárcere. Os resultados obtidos demonstraram a importância de um 

ambiente adequado no cumprimento da pena, como forma de restaurar o ser humano, 

oferecendo-lhe tratamento digno. 

Ressalta-se que é direito das presas usufruir das garantias legais, assim como é 

dever do Estado o planejamento de políticas públicas para investimentos no sistema carcerário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O homem, como ser dotado de dignidade, independentemente de qualquer situação, 

possui direitos inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis. Esses direitos têm como escopo 

proteger os homens dos poderes dos próprios homens. 

Embora sejam direitos inerentes à condição humana, necessitam de um arcabouço 

jurídico para firmar garantias que possibilitem o exercício desses direitos. 

As presas se encontram em uma situação peculiar perante os poderes estatais. A 

hipossuficiência da relação as coloca em uma posição de subserviência, privadas de liberdade, 

sob o jugo do Estado. 

Nesse sentido, cabe ao poder público acautelar as pessoas que, pela lei, cometeram 

crimes. Conforme visto ao longo do trabalho, há uma serie de determinações legais nacionais e 

internacionais que determinam a forma do cumprimento da pena. 

Não obstante, o Estado ignora todas as determinações, impondo uma penalidade 

mais dura, na medida em que não proporciona um ambiente adequado no cárcere. 

A segregação por si só já é uma penalidade cruel e, somada à perda da liberdade, 

deveria ser suficiente para dar uma resposta à sociedade que almeja o castigo. No entanto, é 

determinada a condição degradante, perpetuada durante o cumprimento da pena. 

Essa situação não beneficia ninguém. O tempo no cárcere arruína o ser humano, 

causando um sofrimento inútil. Muitas alternativas são aventadas, mas poucas implementadas. 

Durante a pesquisa de campo nas duas unidades, foram ouvidas mais de 100 

mulheres encarceradas. Em comum, a vontade de sair e recomeçar. 

A sociedade a seu turno, possui a ideia da relevância do encarceramento como 

castigo pelo mal cometido. Quanto piores as condições, maior o sentimento de vingança. O 

preconceito impera até mesmo em relação àqueles que se encorajam em manifestar uma opinião 

diferente. 

Não há diálogo que permita uma reflexão para a compreensão das razões que 

moldam o sistema criminal. Nessa toada, aumentam-se as leis punitivas, como forma de conter 

as condutas criminosas. Sem resultado, pois o cerne do problema não é objeto nem mesmo de 

discussão, já que não há interesse de modificação da realidade e de alternância de poder.  

Hodiernamente, os votos são conquistados com a promessa de endurecer as 

penalidades e com bordões do tipo ‘bandido bom é bandido morto’. A situação muda quando 

há um parente envolvido. Mais uma vez, recorremos à filosofia de Lévinas, de sentir-se no lugar 

do Outro. 
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As pesquisas demonstram que a grande massa carcerária está situada nas camadas 

mais pobres da população. Os detentores do poder, portanto, não estão inseridos nesse contexto 

e, dificilmente, encontrar-se-ão na perspectiva do outro encarcerado. Assim, não há interesse 

na consecução desses direitos, ainda sendo fator relevante a antipatia dos eleitores para 

investimentos nesse setor. 

Algumas perguntas continuam sem respostas, e podem ser objeto de futuras 

pesquisas. Porque não há dotação orçamentária para proporcionar os diretos elencados pelas 

leis nacionais e determinações internacionais? Porque há falta de interesse e exclusão daquelas 

que se encontram privadas de liberdade? Porque a sociedade é tão implacável e não apoia 

políticas públicas que implementem os direitos das encarceradas? 

A situação dos presídios é caótica, já informada por meio de relatórios de CPI’s, 

por denúncias à Comissão Internacional de Direitos Humanos, dentre outros. Infelizmente, não 

há perspectiva de mudança ou melhora nas condições de milhares de presos que são jogados 

dentro do cárcere diariamente. 

O meio ambiente é direito à vida, logo, é um direito fundamental, um direito 

humano inerente à condição humana. A implementação desse direito, portanto, não está sujeita 

à boa vontade política, nem tampouco à dotação orçamentária. É dever do poder público a 

implementação de direitos que possibilitem um meio ambiente adequado no cárcere. 

Nesse cenário, a pesquisa foi desenvolvida para que a análise do meio ambiente 

tivesse como ponto de partida a opinião das presas selecionadas em duas unidades prisionais, 

sendo uma referencial no modelo de dignidade penal. É importante destacar que os resultados 

alcançados nessa pesquisa se subsumem à aplicação do questionário nas duas unidades 

visitadas, em apenas um dia, em cada unidade. O aprofundamento da questão será realizado em 

pesquisas futuras. 

A partir dessa ideia, traçou-se um panorama dos reflexos do ambiente, durante o 

cumprimento da pena. Da mesma forma, a importância valorativa dos direitos elencados pela 

LEP na visão pontuada pelo questionário. 

A pesquisa referente nas duas unidades prisionais encontrou resultados bem 

diversos, corroborando com a ideia de que o ambiente adequado é importante para o 

cumprimento da pena e que é valorado pelas mulheres presas.  

O meio ambiente, dentro dos parâmetros propostos, é adequado na APAC, tendo 

tido um nível próximo a 100% de satisfação em quase todos os direitos. As recuperandas se 

mostraram satisfeitas com o ambiente da APAC. Situação diversa ocorre na PIEP, em que as 

presas, por meio das inúmeras observações, foram enfáticas em diagnosticar que o ambiente 
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não é adequado, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela pesquisa. As maiores 

reclamações foram em relação à limpeza das celas e banheiros, falta de atendimento médico e 

odontológico, incluindo falta de medicamentos e falta de atividades. Tanto as recuperandas da 

APAC quanto as presas da PIEP demonstraram que todos os direitos devem ser implementados 

durante o cumprimento da pena. 

O ócio improdutivo das mulheres da PIEP em contraste com as diversas atividades 

proporcionadas para as recuperandas da APAC trouxe uma reflexão de que é possível repensar 

formas de aproveitamento do tempo em atividades que irão proporcionar algum benefício. 

O tempo no cárcere pode ser aproveitado para qualificar as detentas, para 

profissionalizá-las, demonstrar outros modos de vida, restaurar a confiança, a auto estima, 

estimular o empreendedorismo, a independência, enfim, encorajá-las a seguir novos caminhos. 

Nesse aspecto, a sugestão é a realização de convênios com vários segmentos da 

sociedade para que haja envolvimento social na assunção da responsabilidade na melhora da 

qualidade de vida das encarceradas da PIEP. A ideia seria a promoção de convênio da Secretaria 

de Segurança Pública com o SENAC, com o objetivo de serem ministrados cursos que possam 

auxiliar na profissionalização e posterior recolocação no mercado, tais como: cabelereiro, 

manicure, maquiagem, costura, atendimento de telemarketing, contabilidade, marketing, 

telemarketing dentre outros que são ofertados além muros. A intenção é ocupar o tempo com 

atividades produtivas, resgatar a autoestima e prepará-las para que tenham uma profissão ao 

sair da prisão. Ocupar o tempo ocioso com atividades úteis que proporcionem novas 

perspectivas. 

A implementação de parcerias do SENAC com Secretarias de Segurança Pública 

para profissionalização nos presídios já foi implantada em alguns estados, tendo sido muito 

bem sucedida. Cita-se o exemplo do SENAC no Rio de Janeiro que firmou uma parceria com 

a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, implantando o programa Liberdade 

Qualificada e Pronatec em oito unidades prisionais. São ministrados cursos de rotina de 

escritório, estoque e armazenagem e cabeleireiro. Já os cursos ministrados pelo Pronatec, 

qualificam em monitor de recreação, pizzaiolo, garçom, operador de computados, agente de 

informações turísticas, artesão de bijuterias e costureiro. 

Outro aspecto importante ressaltado é a responsabilidade social na assunção do 

papel de colaborador para mudanças que proporcionem uma melhora nos problemas 

emergentes. 

Sob esse viés, insere-se o posicionamento das universidades, como dever de 

envolvimento nas questões sociais, retornando à sociedade o privilégio do acesso ao 
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conhecimento. O conhecimento tem que ser um instrumento propulsor de mudanças e de 

melhora no meio social. Nesse escopo, inserindo o ambiente acadêmico da Escola Superior 

Dom Helder Câmara, a sugestão é a realização de um convênio com a Secretaria de Assuntos 

Prisionais para que os alunos da graduação do curso de direito ministrem aulas de noções de 

Direito Ambiental para as presas, sobre os seguintes temas: lixo reciclável, medidas 

autossustentáveis, melhor aproveitamento de materiais, novos hábitos de  consumo, dentre 

outras medidas de sustentabilidade que contribuíssem para formação de uma conscientização 

ambiental. Assim, quando saíssem do cárcere, além de qualificadas, as egressas poderiam ser 

agentes multiplicadores de boas práticas ambientais. 

O envolvimento dos alunos seria essencial para a complementação do curso e a 

visão prática do Direito. Essa atividade poderia fazer parte da grade curricular, como horas 

complementares ou, até mesmo, como banco de horas de estágio obrigatório. Seria uma 

experiência valiosa para humanizar o futuro operador do Direito e inseri-lo na realidade. Essa 

conclusão tem respaldo na afirmação do grupo de pesquisa formado pelas alunas da graduação 

que fizeram parte desta pesquisa. Na reunião final do grupo, foram relatadas por muitas, como 

sendo a experiência mais rica que tiveram durante o curso. Ressalta-se que a PUC/MG tem um 

convênio com o sistema prisional, denominado PPP. 

No aspecto prático detectado pela pesquisa, um dado preocupante foi ressaltado, 

devendo ser objeto de providências imediatas. 

A falta de higiene das celas, em especial nos banheiros, é uma triste realidade para 

as presas da PIEP. As presas não recebem material de limpeza para efetuar a higienização das 

celas e banheiros. Para limpar o local, utilizam sabão, que faz parte do kit fornecido pela 

unidade para limpeza pessoal. Os relatos informaram que os banheiros não ficam higienizados 

adequadamente e o fato de não haver manutenção hidráulica, ocasionando a inutilização de 

mais da metade de vasos sanitários e chuveiros só piora o contexto. 

Esse dado é muito importante, tendo em vista estar se referindo à saúde da mulher. 

A anatomia do aparelho genital da mulher, com todas as suas especificidades inerentes ao 

gênero, devem ser objeto de diferenciação e de atenção às demandas no cumprimento da pena 

no ambiente prisional. A manutenção adequada dos banheiros e o fornecimento de materiais de 

limpeza, desinfetantes e afins não dependem de uma grande monta de verba orçamentária e 

possuem um efeito muito positivo que irá impactar outros setores. 

Na medida em que se proporciona uma higiene adequada para essas mulheres, 

previne-se uma série de doenças e há o controle de zoonose, combatendo-se: piolhos, eczemas, 

infecções, doenças de pele, doenças ginecológicas e outras. A higienização adequada, portanto, 
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diminuiria a necessidade de médicos e medicamentos, objeto de reivindicações das presas, além 

de trazer melhorias na qualidade do ambiente.  

Nesse aspecto, a sugestão para resolver esse problema na PIEP é determinar um 

plano de ação para conserto e manutenção semanal das instalações sanitárias, primando pelo 

bom funcionamento de todos os chuveiros e vasos sanitários, devendo ainda ser feito um 

levantamento junto à unidade a fim de verificar se o número é suficiente para atender toda a 

população do presídio. 

Recentemente, Minas Gerais promulgou a Lei 22.429 de 20 de dezembro de 2016, 

que dispõe sobre a vigilância sanitária nos presídios. Essa lei torna obrigatória a fiscalização 

pela vigilância sanitária estadual de todos os estabelecimentos prisionais. No caso de presídios 

femininos, a vigilância deve ser adequada a fim de verificar se está ocorrendo a limpeza 

necessária, de acordo com as especificidades femininas. 

Mais uma vez, estamos diante de previsão legal, que poderá resolver o problema, 

desde que haja cumprimento e a efetividade do direito disposto. 

  Impende ressaltar que o sistema prisional está bem distante de um método 

adequado para restauração do homem. A gênese do problema social não será resolvida com a 

segregação, contrariamente, só deteriora o ser humano, sem nenhuma perspectiva de uma vida 

melhor pós cárcere. 

As reflexões começaram com o convite de Lévinas para se despojar de conceitos e 

preconceitos para enxergar o Outro. Da mesma forma, termina com o mesmo filósofo que nos 

revela o ‘amor incondicional’, como a base de toda a sociedade. Consubstanciado no princípio 

da alteridade, remete-nos à ideia de corresponsabilidade pelo Outro, principalmente quando se 

trata de pessoas excluídas, com poucas perspectivas. 

Não se pode olvidar que o Estado é o principal articulador para propiciar meios de 

incluir as mulheres presas, como detentoras de direitos fundamentais. Entretanto, cada cidadão 

é partícipe nesse processo de inclusão e tem que ser despertado para assumir um papel proativo. 

A população carcerária encontra-se à margem desses direitos, além de não 

encontrar apoio nem do poder público que se queda inerte, tampouco na sociedade para 

pressionar a consecução de políticas que implementem esses direitos. 

A proposta de abertura ao Outro pode ser um instrumento válido para que sejam 

repensadas velhas premissas de um pensamento pautado no egoísmo e na própria 

individualidade. Pugna-se que, por meio do encontro com o Rosto, possa ser despertada a 

responsabilidade, como forma de pautar um novo caminho centrado na fraternidade e na 

solidariedade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

 QUESTIONÁRIO PARA DETENTAS / RECUPERANDAS 

Você foi convidada a responder breves perguntas sobre o meio ambiente carcerário. 

Obrigada pela sua contribuição. 

Número _________________   Data de nascimento ___/____/_________  
Nível de escolaridade  

Analfabeto/ Fundamental I Incompleto 0 

Fundamental I Completo / Fundamental 2 
Incompleto 

1 

Fundamental II Completo/ Médio 
Incompleto 

2 

Médio Completo/ Superior Incompleto 3 

Superior completo 4 

 

1 – Você considera o ambiente na prisão 

bom? 

   

Sim 

   

Não 

 Não Sei 

responder 

2- A cela que você está é arejada, limpa?      Sim Não Não Sei 

responder 

2.1 – Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

3 – A cela tem aparelho sanitário e 

lavatório? 

Sim Não Não Sei 

responder 

3.1 – Você considera isso importante?       Sim Não Não Sei 

responder 

4 – Você considera a higiene do banheiro 

e das celas boa? 

Sim Não Não Sei 

responder 

4.1 – Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

5 – A instituição fornece produtos de 

higiene (sabonetes, pasta de dente, 

absorventes)? 

Sim 

 

Não Não Sei 

responder 

5.1 – Você considera isso importante?      Sim Não Não Sei 

responder 

6 – Você tem direito a banho de sol?      Sim Não Não Sei 

responder 

6.1 – Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 



 

 

7 – Você considera o banho de sol 

suficiente?       

   

Sim 

  

Não       

 Não Sei 

responder 

7.1 – Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

8- Vocês tem atendimento médico 

(dentro ou fora) do presídio? 

Sim 

 

Não Não Sei 

responder 

8.1- Você considera isso importante?      Sim Não Não Sei 

responder 

9 – Tem atendimento odontológico? Sim Não Não Sei 

responder 

9.1- Você considera isso importante?         Sim Não Não Sei 

responder 

10 – Você considera a alimentação 

fornecida boa?      

   

Sim 

   

Não 

Não Sei 

responder 

10.1 – Você considera isso importante?        Sim Não Não Sei 

responder 

11 – O presídio fornece medicamentos?     Sim Não Não Sei 

responder 

11.1 – Você considera isso importante?       Sim Não Não Sei 

responder 

12 – Você tem advogado ou Defensor 

Público?         

Sim Não Não Sei 

responder 

12.1 – Você considera isso importante?      

  

Sim Não Não Sei 

responder 

13 – O presídio disponibiliza aulas? 

Quais aulas? 

Sim Não Não Sei 

responder 

13.1 - Você considera isso importante?       Sim Não Não Sei 

responder 

14 – Você tem acesso a bibliotecas, 

livros?        

Sim Não Não Sei 

responder 

14.1 - Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 



 

 

15 – Tem atendimento de assistentes 

sociais? 

Sim Não Não Sei 

responder 

15.1 -  Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

16 – O presídio fornece alguma 

assistência religiosa? 

Sim Não Não Sei 

responder 

16.1- Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

17 – O presídio oferece possibilidade de 

trabalho remunerado? 

Sim Não Não Sei 

responder 

17. 1 - Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

18 – Há atividades recreativas? Sim Não Não Sei 

responder 

18.1 - Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

19 – O presídio fornece berçário, creche 

? 

Sim Não Não Sei 

responder 

19.1 - Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

20 – Há atendimento para gestante? Sim Não Não Sei 

responder 

20.1 - Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

21 – Vocês tem direito a visita íntima? Sim Não Não Sei 

responder 

21.1 - Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 

22 – Vocês tem direito a visita de amigos 

e parentes? 

Sim Não Não Sei 

responder 

22.1 - Você considera isso importante? Sim Não Não Sei 

responder 



 

 

23 – Diante de todas estas perguntas: 

você acha que vive em um ambiente saudável? 

Sim Não Não Sei 

responder 

23.1 - Pra você viver em um ambiente 

saudável é importante? 

Sim Não Não Sei 

responder 

24- O fato de possuir todos estes direitos 

melhora (ou melhoraria) sua condição de vida 

aqui dentro? 

Sim Não Não Sei 

responder 

25 – Você acha que o fato de viver em 

um ambiente saudável  será importante para 

que quando obtenha o alvará consiga viver 

novamente na sua comunidade? 

Sim Não Não Sei 

responder 

Muito obrigada !!! Sua participação foi fundamental para esta pesquisa  !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO : UMA ANÁLISE DO MEIO AMBIENTE CARCERÁRIO FEMININO 

Prezada, você está sendo convidada  a participar de uma pesquisa que estudará  o meio 

ambiente carcerário feminino. 

Você foi selecionada porque vive neste ambiente, então pode dar sua opinião a respeito 

do meio ambiente na prisão. A sua participação nesse estudo consiste em responder um 

questionário com perguntas objetivas sobre o meio ambiente carcerário e a importância destes 

direitos durante o cumprimento da pena. As perguntas serão lidas em voz alta e respondidas 

pela equipe de pesquisa. Não há identificação com nome, preservando o anonimato e 

minimizando eventuais desconfortos que possam causar. Sua participação é muito importante 

e voluntária e, consequentemente, não haverá pagamento por participar desse estudo. Em 

contrapartida, você também não terá nenhum gasto. E estará ajudando na coleta de informações 

sobre o meio ambiente carcerário e evenutais medidas que possam melhorar o ambiente dentro 

da prisão. As informações obtidas nesse estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo 

sobre sua participação em todas as fases da pesquisa, e quando da apresentação dos resultados 

em publicação científica ou educativa, uma vez que os resultados serão sempre apresentados 

como retrato de um grupo e não de uma pessoa. Você poderá se recusar a participar ou a 

responder algumas das questões a qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se 

esta for a sua decisão. Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e 

responsabilidade do pesquisador responsável  por tempo indeterminado, Os resultados dessa 

pesquisa servirão para traçar um panorama da prisão, sobre os direitos que foram implantados 

e os direitos que são importantes para vocês e que ainda não estão disponíveis. Para todos os 

participantes, em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, será observada, nos termos 

da lei, a responsabilidade civil. 

Você receberá uma via deste termo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos.  

O presente termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor.  

 

Belo Horizonte, . 

 

 Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo.  

 



 

 

 

Assinatura do participante ou representante legal                           Data: 

 

 

Eu, ________________________________________________________, 

comprometo-me a cumprir todas as exigências e responsabilidades a mim conferidas neste 

termo e agradeço pela sua colaboração e sua confiança.  

 

_____________________________________________________________________

_ 

Assinatura do pesquisador                                                                    Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE C – GRUPO DE PESQUISA 

 

MESTRADO: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 

ORIENTADOR: Dr.Émilien Vilas Boas Reis 

MESTRANDA: Ana Christina de Barros Ruschi Campbell Penna – D12106 -CI – 

9.040.195 MG 

UNIDADE PRISIONAL OBJETO DA PESQUISA: Penitenciária Estevão Pinto e 

APAC 

ROTEIRO DA ENTREVISTA:  25 perguntas, sendo 23 com 2 partes, todas objetivas, 

com as seguintes opções:  sim, não, não sei responder (segue anexo inteiro teor) 

ALUNAS DA GRADUAÇÃO: 

MATRÍCULA NOME CARTEIRA DE 

IDENTIDADE 

D12485 Agnes Luiza Soares 

Gonçalves * 

19.311.569 MG 

D12814 Bárbara Silva Pawelkiewicz 19.028.338 MG 

D12798 Fabrícia Barbosa Vicente 18.450.165 MG 

D12813 Giovanna Duarte Silva 19.821.808 MG 

D12754 Leandra Guadanini Rigueira 

Carlos 

18.643.323 MG 

D12821 Mikely Dayane Freire Martins 13.461.114 MG 

D12763 Nathália Miranda da Silva 12.949.709 MG 

D12811 Victoria de Freitas Oliveira 18.954.916 MG 

D12787 Vitória Luiza das Mercês 

Anastácio 

18.948.545 MG 

D11597 Sarah Batista Santos Pereira 16.690.529 MG 

 

*    acompanhada de seu representante legal Marcio Moreira Gonçalves (pai) CI – 

5.427.129 MG ou Edneia Soares Gonçalves (mãe) CI – 4.930.986 MG 



 

 

APÊNDICE D 

 

 Centro de referência à gestante privada de liberdade 

 

 O Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade é uma unidade prisional que 

abriga exclusivamente mulheres gestantes, a partir do 5º mês de gestação e mães com bebês de 

até 01 (um) ano de idade. 

 Os dados sobre esse centro de referência não são de fácil acesso, havendo pouca 

divulgação a respeito da logística e dos dados estatísticos. Portanto, os dados inseridos neste 

trabalho foram produto de coleta da pesquisa de campo, fruto da observação e da entrevista 

com a diretora da unidade. 

 A entrada foi autorizada, após o contato telefônico com a Secretaria de Assuntos 

Prisionais e o envio de alguns documentos. Houve deferimento apenas da visita, sem aplicação 

de questionários para as detentas. Informalmente, houve uma entrevista com a diretora, antes 

da visita. 

 O centro de referência à gestante está localizado na cidade de Vespasiano, em Minas 

Gerais. Constitui-se como projeto pioneiro, sendo o único do estado de Minas Gerais e, de 

acordo com a diretora do presídio, Eliane Paixão, o único do Brasil. Para surpresa da diretora, 

o projeto não foi implantado nos demais estados brasileiros, nem mesmo expandido para outras 

cidades mineiras. 

 As gestantes nos outros estados ficam em anexos separados, dentro dos presídios. 

Aqui em Minas Gerais, as gestantes presas nas unidades prisionais do Estado, a partir do 5º 

mês, são transferidas, compulsoriamente, para esse centro em Vespasiano. Não é uma escolha, 

o estado, como agente garantidor da presa, a coloca nessa unidade, garantindo a integridade 

física e psicológica da gestante e do futuro bebê. O marco inicial, a partir do 5º mês de gestação, 

deve-se ao fato dos muros serem baixos e de não existir tanto aparato para segurança. mesmo 

porque, a gestação avançada dificulta qualquer tentativa de fuga. 

 O requisito para a transferência para essa unidade, não é o regime nem o tipo de crime, 

mas apenas o fato de estar grávida ou ter filho menor de 01 ano de idade. Por isso, há muitas 

presas provisórias sem julgamento. A lei 11.942/09 alterou a lei de execução penal para 

assegurar condições mínimas de assistência para as mães presas e os recém-nascidos. 

 A diretora informou que a normatização determina que o bebê fique na unidade com 

a mãe até completar  01 ano de idade. Entretanto, o preparo para separação começa com o 



 

 

nascimento da criança. Inicia-se o processo de guarda, quando o bêbe completa  01 mês de 

idade. 

Estatisticamente, de acordo com os dados repassados pela diretora do presídio: 75% 

das presas vão embora junto com o filho, pois muitas são presas provisórias, 18% dos bebês 

ficam com a guarda da família. Os outros 7% são aborto espontâneo, mãe que não se adapta, 

entre outros. Em 10 anos de funcionamento, houve apenas 11 óbitos de bebês, sendo que todos 

foram no hospital. Como há muitas mães que são drogadas, muitos bebês nascem fracos, 

necessitando de cuidados especiais, permanecendo internados no hospital. 

 A gestante, quando chega ao centro de referência, passa por uma comissão técnica de 

classificação, em que há entrevistas e exames com todos os técnicos: ginecologista, psicólogo, 

enfermeiro, assistente social, profissional da educação. Nessa ocasião, é traçado um perfil da 

personalidade de cada detenta. Verifica-se o perfil de adequação ao sistema e, caso haja 

incompatibilidade, é providenciada a transferência para um presídio comum.  

 Os dados apresentados pela diretora são: 60% das internas estudam e 60% trabalham. 

Há 03 empresas parceiras que pagam 1/3 do SM (salário mínimo) para essas mulheres, enquanto 

outras trabalham no próprio centro de referência. Todas que trabalham, além do salário, têm 

remissão da pena. 

 O esquema do trabalho funciona da seguinte forma: enquanto a mãe trabalha, a 

gestante é cuidadora do bebê. Esse tempo também é contado para remissão. 

 Um ponto crítico é que, sendo o único centro de referência do estado, todas as 

gestantes de Minas Gerais são alocadas nele, prejudicando as detentas que são oriundas de 

localidades mais longe. Por causa disso, o número de visitantes é extremamente reduzido, no 

máximo de 08 a 10 visitantes por fim de semana. As ligações para família são permitidas de 15 

em 15 dias. Não há visita íntima, pois não há espaço e há o abandono dos maridos e 

companheiros, retrato da triste realidade da mulher presa e grávida.  

 Esse ponto deve ser destacado, pois não raro, a gestante grávida possui outros filhos 

e a distância é uma grave afronta aos direitos fundamentais, especialmente às garantias de 

exercício da maternidade e ao direito da criança ao convívio materno. O artigo 227 da CF 

determina que seja dever do Estado assegurar à criança a convivência familiar. Da mesma 

forma, a lei 12.962/2014 altera a lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para 

garantir a convivência da criança e/ou adolescente com o pai/mãe privada de liberdade, por 

meio de visitas periódicas. 

 A regra 4, estabelecida pelas Regras de Bangkok, determina que as mulheres presas 

devem permanecer próximas ao seu meio familiar. Nesse sentido: 



 

 

 

Mulheres presas deverão permanecer, na medida do possível, em prisões próximas ao 

seu meio familiar ou local de reabilitação social, considerando suas responsabilidades 

como fonte de cuidado, assim como sua preferência pessoal e a disponibilidade de 

programas e serviços apropriados. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, 

p.20). 

 

 Os números atuais do centro de referência são: 32 bebês, 58 mulheres, 08 presas 

trabalham para empresas. Há 03 salas de aula, contemplando do ensino fundamental até o 

médio. Há um convênio com a escola estadual que determina os professores que irão atuar no 

centro de referência.  No ano de 2016, 18 internas fizeram o ENEM.  

 O centro de referência é uma casa ampla, arejada, em que não se vê grades. Embora 

a visita tenha sido em um dia frio, chuvoso, todos os cômodos eram muito claros. O local, 

anteriormente, abrigava uma clínica para internação de doentes mentais, com nome de “Serra 

Verde”, depois, foi adaptado para se transformar no centro de referência para gestantes. 

 A casa é dividida em 02 anexos: no anexo 1 ficam as mães com os bebês, enquanto 

no anexo 2, permanecem somente as gestantes. Não há celas ou grades. São quartos grandes 

em geral, com 06 camas e a mesma quantidade de berços dispostos ao lado da cama da mãe. 

São chamados alojamentos. Os quartos são fechados às 19:00 horas, mas possuem televisão.  

 Os banheiros são muito limpos, com ladrilhos brancos, havendo informação de que 

acabaram de passar por uma reforma. Há um lavatório apenas para os pequeninos, equipado 

com colchões para troca de fraldas e banheiras. 

 A rotina inicia as 07:00 horas, tanto para as gestantes quanto para as mães e bebês. 

São estabelecidos os horários de papinhas, frutas e demais refeições dos bebês, contando com 

acompanhamento de nutricionista. 

 A diretora informou que há um centro de saúde com pediatra, ginecologista, 

enfermeiras, psicólogo, assistente social, além de um centro odontológico, todo equipado e uma 

enfermaria. O médico ginecologista vai à unidade duas vezes por semana para fazer o pré-natal 

das gestantes. Também há médicos da Maternidade Sofia Fieldman, instituição que mantém 

várias parcerias com o centro de referência. As gestantes de alto risco são encaminhadas para o 

Hospital das Clínicas. Essas informações não foram confirmadas, por não dispor de métodos 

de aferição. São frutos da entrevista realizada com a diretora. 

 Um projeto bem interessante, conforme exposto, é a parceria do CRGPL (centro de 

referência) com a Maternidade Sofia Feldman, no que tenge à doação do excedente de leite 

materno das presas para a maternidade. A diretora do CRGPL teve a iniciativa do projeto, a 



 

 

partir de uma experiência pessoal, com o nascimento de sua filha, em que vivenciou a 

importância do leite materno para recém-nascidos que precisam ficar no CTI. 

 De acordo com o site da Secretaria de Estado da Defesa Social, a maternidade Sofia 

Feldman, ministrou um treinamento, através do Comitê de Aleitamento, para as mães presas e, 

da mesma forma, orientou as servidoras da unidade. Para a coleta do leite, foi destacada uma 

sala do CRGPL, equipada com freezer, lavabo com material para higienização e sofá para 

amamentação. Também há fornecimento de potes de vidros esterelizados para armazenamento 

do leite, toucas e máscaras descartáveis. O leite retirado deve ser consumido em até 14 dias. 

Assim, é etiquetado e congelado logo após a coleta. O leite passa para maternidade Odete 

Valadares, onde é pasteurizado e, depois, é disponibilizado para consumo de bebês internos no 

CTI da Maternidade Sofia Feldman. (SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, 

2016). 

 As mães doadoras de leite são voluntárias, não há obrigatoriedade, por isso a 

importância do trabalho em parceria, por meio do qual a maternidade divulga os benefícios do 

leite materno para os pequeninos na UTI. 

 Segundo relato da diretora, o centro de referência possui 05 ambulâncias à disposição. 

Na visita foram verificadas algumas estacionadas no pátio, porém não atestamos se encontram 

em perfeito estado de funcionamento. De acordo com a diretora, diante de qualquer sinal de 

parto, a gestante é encaminhada para a maternidade Sofia Feldman. Há enfermeira disponível 

24 horas. As presas podem sair com escolta: para registrar o bebê no cartório e caso necessite 

se deslocar a um posto de saúde com o bebê. Se precisar internar o bebê, a presa fica junto dele, 

assim como a agente penitenciária. 

 Importante considerar que, independente do ambiente prisional ser diferenciado das 

demais penitenciárias, nota-se a presença das agentes penitenciárias por todos os lados, em 

constante vigia. As presas possuem uniforme de cor verde claro, denotando que se trata de um 

sistema prisional com todas as restrições de liberdade de um presídio comum.  A presença dos 

bebês é inusitada em um local de privação da liberdade, trazendo uma série de questionamentos. 

 Dentro desse contexto, Stella (2009) adverte: “a socialização primária aqui adquire o 

devido destaque na constituição da personalidade dos indivíduos, na qual tem influência não só 

as posturas dos adultos significativos, bem como na cultura na qual estes adultos e as próprias 

crianças estão inseridos”. (STELLA, 2009, p.297). 

 O ambiente, não obstante todas as considerações e tentativas de minimizar as 

características do cárcere, é impregnado de privações e controle. Assim, é apreendido pelo 



 

 

sistema intuitivo do bebê, que irá permear todo seu desenvolvimento, até a fase adulta, 

refletindo no comportamento social. 

 

A socialização deve ser entendida como um elemento fundamental do 

desenvolvimento humano, uma vez que homem e sociedade, embora distinguíveis, 

são inseparáveis; não existe homem sem sociedade e sociedade nada mais é do que a 

principal produção humana. (STELLA, 2009, p.295). 

 

 O homem como um ser social, sofre os reflexos do meio em que está inserido, sendo 

fator determinante para assunção do seu papel na sociedade. “O processo de socialização pode 

se caracterizar, também, por uma adaptação, não sem sofrimento, do indivíduo ao mecanismo 

social, necessária à sobrevivência humana.” (STELLA, 2009, p.296).  

 A sociedade impõe condutas ao indivíduo, entre elas, o relacionamento social, 

especialmente por meio do trabalho, mesmo contra sua vontade. A família e o vínculo materno 

desempenham uma importância fundamental nos limites das pulsões agressivas do homem. 

(STELLA, 2009). 

 Verifica-se a importância da família, especialmente da mãe, para formação do 

indivíduo e influência do comportamento nas relações sociais. “A identificação que as crianças 

estabelecem com as figuras de autoridade no interior da família serve como base para formação 

de sua personalidade e posteriores identificações feitas na fase adulta.” (STELLA, 2009, p.297). 

 Diante de toda essa contextualização, deve-se sopesar realmente os benefícios do 

nascimento de uma criança dentro do cárcere e o desenvolvimento no primeiro ano de vida, 

confinada, sem os estímulos do mundo exterior, além da ruptura do laço com a mãe 

precocemente (com 1 ano de vida). O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) possui um rol 

de medidas protetivas, contemplando um modelo fundamentado na doutrina da proteção 

integral à criança. O artigo 3º informa: 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes á pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e dignidade. (ECA, 2017). 

  

 A criança e o adolescente são sujeitos de direitos, portanto, quaisquer medidas ou 

políticas públicas devem ser tomadas de acordo com o interesse prioritário desses, de forma a 

assegurar o desenvolvimento e a formação da sua personalidade. 

 De acordo com a diretora, o projeto tem como objetivo a ressocialização da pessoa, 

aproveitando um momento especial para mulher. No momento em que a mulher está sensível e 



 

 

mais vulnerável, a unidade aposta em uma abertura para aprender uma nova forma de vida e 

apreensão de novos conceitos e valores. É nesse momento que a unidade investe, fornecendo a 

essas mulheres uma oportunidade de serem verdadeiras mães.  

 Essa afirmação não encontra respaldo em estudos por pesquisadores, principalmente 

das áreas de psicologia, sobre os benefícios do cárcere de mãe e filho. Mesmo partindo da 

premissa de que traz benefícios para mãe, afirmativa que é sustentada pela diretora, permanece 

o questionamento: e a formação da criança? Como fica o desenvolvimento da criança que não 

escolheu nascer no cárcere? 

 Contrariamente ao posicionamento da diretora da unidade, o encarceramento do bebê 

é, por muitos, bastante criticado, pois traria reflexos para a criança por toda a vida. Um dos 

pontos diz respeito à importância da socialização, que no cárcere é restrita. 

 Neste sentido Stella: 

 

De início, a criança não faz escolhas, não pode selecionar as pessoas que serão 

significativas para ela. Assim, a identificação na socialização primária ocorre no seio 

da família, e a criança interioriza este mundo como sendo o único mundo existente. 

Dependendo da socialização proporcionada ao indivíduo, a construção e a 

manutenção da realidade social podem ser ancoradas, mesmo depois de adultos, no 

mundo infantil e nas primeiras relações familiares. (STELLA, 2009, p.298). 

 

 Mais adiante, a mesma autora adverte sobre a influência da mãe no comportamento 

do filho e a dificuldade de exercer essa função dentro do cárcere: 

  

A mãe, em nossa sociedade, ainda é a principal responsável pelos filhos, portanto ela 

assume um papel central na socialização dos indivíduos, na transmissão da cultura, e 

até mesmo como figura comprometida em inserir as crianças em um meio socializador 

como a escola. Este panorama reflete as dificuldades da mulher exercer a maternidade 

no contexto prisional, especialmente denuncia a impossibilidade de acompanhar o 

processo educativo da criança. (STELLA, 2009, p.300). 

 

   

 O meio ambiente observado a partir da visita ao centro de referência possui diferenças 

do Complexo Penitenciário Estevão Pinto e da APAC. Ainda que haja uma preparação para 

receber presas gestantes e uma tentativa de proporcionar um tratamento mais favorável, infere-

se que um ambiente limitado não é um local adequado para bebês, tampouco para 

estabelecimento de laços maternos. 

 A privação da liberdade é algo extremamente doloroso para se impor a uma criança, 

assim como a falta de contato com o mundo exterior. A ruptura do vínculo mãe e filho é impor 

à mãe uma pena cruel, que é proibida pela Constituição Federal (art.XLVIII, alínea “e”). Da 



 

 

mesma forma, penaliza-se o filho que, após um convívio intenso com a mãe, se vê longe de sua 

única referência nos primeiros meses de vida. O aniversário de 01 ano que marca um momento 

de comemoração para todas as mães, para as encarceradas, é o momento derradeiro que 

estabelece o fim do convívio com seu filho. Não se consegue vislumbrar aprendizado materno 

na agonia da contagem regressiva.  

 O bebê, na data final, é deslocado para outro lugar com pessoas estranhas, ainda que 

sejam da família. Situação mais drástica e dolorosa são as presas que não possuem família ou 

foram abandonadas e que, nesse momento, entregam o filho para o Estado.  

 Nesse sentido, As Regras de Bangkok apregoam, na regra 64 que dispõe sobre 

mulheres gestantes e com filhos (as) dependentes, que: 

 

Penas não privativas de liberdade para as mulheres gestantes e mulheres com filhos/as 

dependentes serão preferidas sempre que for possível e apropriado, sendo a pena de 

prisão considerada apenas quando o crime for grave ou violento ou a mulher 

representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do/a filho/a ou 

filhos/as e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado. (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.35) 

 

 Não se pode olvidar que a separação mãe e filho deve ser algo extremamente doloroso, 

que marca a vida dos dois. Por isso mesmo, as Regras de Bangkok apregoam aplicação de penas 

alternativas para as mulheres que são mães, devendo ser considerada exceção o encarceramento. 

 O sistema é intolerante e cruel com as mulheres, sem nenhuma consideração com as 

situações peculiares relativas às relações familiares. A própria diretora informou que muitas 

presas são provisórias, ou seja, sequer houve denúncia. Nesse sentido, deve haver sopesamento 

nas condições que a levam ao cárcere e ao distanciamento dos filhos. Haverá consequências 

futuras para as gerações que crescerão sem vínculos. 

 Diante dessas considerações, o ambiente favorável pouco contribui com a realidade 

tão dolorosa. Ainda assim, pode-se atestar frente a outras barbáries que o centro de referência 

propicia tratamento um pouco mais digno para gestantes, mães e bebês, pelo menos, diante do 

que foi visto. Não houve meios de comprovar a eficácia do atendimento médico, a habitualidade 

do pré-natal, a assistência aos bebês, a qualidade da alimentação, entre outros dados que ficaram 

adstritos ao depoimento da diretora. 

 Sendo assim, a contribuição da ida ao centro de referência à pesquisa, foi relatar as 

observações apreendidas, atestando que há um lugar em Minas Gerais que abriga apenas 

gestantes privadas de liberdade e crianças de até 01 ano de idade. Esse fato por si só já é um 



 

 

diferencial que contribui para se propiciar um ambiente mais adequado à gestante/mãe/bebê, do 

que em uma penitenciária comum. 

 Não obstante as considerações da aparência de um ambiente adequado no centro de 

referência à gestante, defende-se que o ideal seria a opção da prisão domiciliar, com base no 

melhor interesse da criança. O ECA (2017) dispõe no artigo 19: “ toda criança ou adolescente 

tem direito a ser criado e educado no seio da sua família [...]” 

 É importante ressaltar que a lei 13.257/2016 estabeleceu novas hipóteses de prisão 

domiciliar, previstas no código de processo penal, nos artigos 317 e 318. A lei em tela passou 

a estabelecer, no inciso IV, a hipótese de prisão domiciliar para gestante, independente do 

tempo de gestação e de sua situação de saúde. No inciso V, está prevista  a prisão domiciliar 

para mulher que tenha filho menor de 12 anos.  

 Portanto, parece inútil a discussão a respeito de um centro de referência à gestante, 

quando já há previsão legal para prisão domiciliar. Denota-se uma flagrante ilegalidade que 

deve ser objeto de reflexão e questionamento. A prisão domiciliar é direito garantido por lei à 

mulher gestante e às mulheres com filhos menores de 12 anos. Não há o que se questionar, 

deve-se, simplesmente, cumprir a lei. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXOS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS - 

PUCMG 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: UMA ANÁLISE DO MEIO AMBIENTE CARCERÁRIO FEMININO 

Pesquisador: Ana Christina de Barros Ruschi Campbell Penna 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 56932716.3.0000.5137 

Instituição Proponente: FUNDACAO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA - FUNDACAO MDC 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.849.618 

Apresentação do Projeto: 

A pesquisa terá por objeto conhecer o meio ambiente e as condições das mulheres encarceradas por meio 

de pesquisa de campo em duas unidades prisionais. A primeira visita compreenderá uma penitenciária 

convencional feminina no estado de Minas Gerais, preferencialmente na cidade de Belo Horizonte e a 

segunda na APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado) feminina, cujo modelo inaugura 

uma nova forma de tratamento dos presos. As detentas responderão a um questionário. A proposta é 

verificar as condições do ambiente carcerário feminino, segundo o olhar das encarceradas e da sociedade e 

se há efetivação dos direitos e garantias propagados pela Constituição e pela Lei de Execução Penal. A 

segunda parte da pesquisa, que será realizada através de questionário, consiste na percepção dos 

estudantes do primeiro e do último período do curso de direito a respeito do ambiente carcerário feminino. 

Objetivo da Pesquisa: 

Geral: 

- Analisar em duas unidades prisionais em Minas Gerais (Penitenciária Estevão Pinto e APAC) se há um 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Específicos: 

1. Conhecer o meio ambiente e as condições das mulheres encarceradas por meio de pesquisa de 
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campo em duas unidades prisionais sob o olhar das encarceradas sobre o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado no presídio em que vivem. 

2. Comparar o ambiente das duas unidades prisionais considerando o marco teórico o rol de direitos 

previstos na Lei de Execução Penal proposto para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

3. Analisar a perspectiva de quem está fora do ambiente carcerário sobre o ambiente em que vivem as 

presas, e que futuramente será um operador do direito. 

4. Pesquisar a mudança (ou não) de opinião em face do princípio da alteridade. 

5. Traçar um paralelo sobre a noção do ambiente carcerário dos estudantes de direito ao entrarem na 

faculdade e ao final, após o conhecimento do sistema jurídico. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A pesquisa coloca que os riscos são os inerentes ao objeto proposto, ou seja, entrevista com mulheres 

encarceradas, mas não esclarece quais são. Como benefícios afirma que verificar o ambiente carcerário e 

os direitos são importantes para as presas que vivenciam o meio ambiente cotidianamente e pretende, após 

a conclusão da pesquisa, propor medidas de efetivação de um ambiente ecologicamente equilibrado. 

Intenciona também conscientizar futuros operadores de direito sobre os problemas sociais e a busca pela 

efetivação das políticas públicas, em apreço ao princípio da solidariedade social. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa trata de um tema importante, atual e que precisa ser mais bem investigado. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresenta o projeto de pesquisa, a Folha de Rosto, o questionário para as detentas e para os alunos de 

direito, uma carta de apresentação do Programa de Direito da Faculdade Dom Hélder Câmara, um Termo 

de Compromisso do Diretor da Penitenciária Estevão Pinto autorizando o estudo, e os modelos de TCLEs 

para detentas e alunos do curso de Direito. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
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Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
do Projeto ROJETO_650452.pdf 
Outros Presidio_Estevao_Pinto.pdf 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 
TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 
Outros 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 
TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 
Outros 

Outros 

Outros 

Outros 

Outros 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 
Folha de Rosto 

TCLE_PUC_ESTUDANTES.pdf 

21/11/2016 
20:02:13 

21/11/2016 
19:58:47 

18/10/2016 
18:44:26 

Aceito 

Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 
Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 

Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 

Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 
Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 

Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 

Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 
Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 
Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 
Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 
Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 
Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 
Ana Christina de 
Barros Ruschi 
Campbell Penna 

Aceito 

Aceito 

TCLE_PUC_DETENTAS.pdf 18/10/2016 
18:44:04 

Aceito 

Memorando_presidio.pdf 

TCLE.docx 

12/06/2016 
23:43:38 

12/06/2016 
23:39:21 

Aceito 

Aceito 

Termo_Compromisso.pdf 12/06/2016 
23:38:21 

Aceito 

Projeto_tres.pdf 

Projeto_dois.pdf 

Projeto_um.pdf 

Estudantes.docx 

Detentas.docx 

Projeto_de_Pesquisa.docx 

Folha_de_Rosto.pdf 

12/06/2016 
23:36:45 

12/06/2016 
23:32:30 

12/06/2016 
23:28:34 

12/06/2016 
23:24:01 

12/06/2016 
23:23:28 

12/06/2016 
23:12:47 

12/06/2016 
23:10:23 

Aceito 

Aceito 

Aceito 

Aceito 

Aceito 

Aceito 

Aceito 

Situação do Parecer: 
Aprovado 
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Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

BELO HORIZONTE, 05 de Dezembro de 2016 

Assinado por: 

CRISTIANA LEITE CARVALHO 
(Coordenador) 
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