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RESUMO 

 O aumento de mulheres privadas de liberdade estabelece de forma decisiva a inserção 

da temática do encarceramento feminino como pauta prioritária, afirmando a 

necessidade de estruturação da Política de Atenção Integral às Mulheres Presas e 

Egressas do Sistema Penal, sendo que muitas foram presas gestantes. O encarceramento 

feminino é um contexto extremamente complexo, e a presença de crianças nesse 

ambiente carcerário potencializa a responsabilidade da inserção da temática, nas pautas 

e lutas, e incidência pela garantia de direitos das crianças, com pesquisas, que subsidiem 

políticas públicas e promovam a efetivação de direitos, dando visibilidade às crianças 

que nascem no sistema penitenciário, mesmo sendo casos de exceção. 

 

Palavras-chaves: Prisão, Mulheres, Direitos Humanos, Políticas. 

 

The Process of Construction of the Family and Social Convivial of Children who Born 

and Lived in Prison Environment 

 

ABSTRACT 

 The increase of women deprived of their liberty decisively establishes the insertion of 

the issue of female imprisonment as a priority agenda, affirming the need to structure 

the Policy of Integral Attention to Women incarcerated and out of the Penal System, 

many of whom were pregnant prey. Female imprisonment is an extremely complex 

context, and the presence of children in this prison environment enhances the 

responsibility for insertion of the theme, in the guidelines and struggles, and advocacy 

for children's rights, with research, which subsidizes public policies and promotes 

effective Of rights, giving visibility to children born in the prison system, even though 

they are exceptional cases.     

Keywords: Prision, Women, Human Rights, Politics. 
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INTRODUÇÃO 

O processo histórico na construção dos Direitos Humanos avançou 

significativamente na questão da promoção e proteção dos Direitos Humanos em muitas 

partes do mundo, havendo um consenso global a favor desses Direitos bastante 

acentuados na atualidade, com demandas concretas com o fortalecimento das garantias 

contra o desrespeito dos Direitos Fundamentais, da violência, na promoção de políticas 

de promoção de igualdade e inclusão, e a inserção de temas e questões na pauta das 

políticas públicas. 

O Brasil é um dos países com maiores índices de desigualdade no mundo, e no 

modelo sócio-econômico e cultural dominante, há um contingente alarmante de pessoas 

excluídas de acesso aos Direitos Fundamentais. Traduzindo a problemática, essa parcela 

da população de excluídos sociais, estão expostos a fatores de risco, como a vivência de 

todo tipo de privação, como o acesso aos seus direitos básicos como educação e saúde; 

ingresso precoce no mercado informal; relação conflitiva com o mercado formal de 

trabalho; proximidade de situações de risco; reduzida capacidade competitiva; 

constituição precoce da família; dificuldade de obter moradia; uso de drogas; 

envolvimento com o tráfico de drogas; vivência e modelos de violência; e por fim a 

estigmatização por parte de outros segmentos sociais. 

A problemática do contexto prisional é um desafio para toda a sociedade, 

considerando que a situação de exclusão é extrema. Por outro lado, a Lei de Execução 

Penal prevê que sua finalidade precípua na fase executória, é possibilitar todos os meios 

capazes para que o indivíduo possa reintegrar-se socialmente, sendo esse processo 

longo, gradativo e dinâmico, pois implica numa revisão de estigmas sociais, no resgate 

da cidadania, na formação humana, pessoal e profissional. 

Essa complexidade presente na execução da pena, onde há um misto de 

educação e correção (MIRABETE, 2007), e o paradoxo, onde uma política adequada de 

privação de liberdade se constitui também numa política de vida e liberdade (MENDEZ, 

1993), demanda estudos aprofundados, ações integradas com diversos interlocutores, 

imersão do pesquisador nessa realidade social, para que cada vez mais seja possível 

superar imensas lacunas existentes nessa área. 

O aparecimento da delinquência juvenil, da prática de ato infracional cometido  



nº17 

nov-maio  

2018 

 

15 

 

por adolescentes, e a criminalidade, se impõem como presença dominante em 

conjunturas de crise, e como consequência o Brasil se apresenta com uma das maiores 

taxas mundiais de encarceramento de seres humanos. Os dados atuais indicam o Brasil 

como o 4º país do mundo com a maior população carcerária, depois dos Estados 

Unidos, China e Rússia, ultrapassando 600.000 presos (DEPEN, 20014). 

Segundo dados do Ministério da Justiça, através Sistema Nacional de 

Informações Penitenciárias – INFOPEN, o diagnóstico sobre o encarceramento 

feminino no país também é alarmante, pois mesmo representando apenas 7% de toda a 

população carcerária, o aumento nos últimos 12 anos de mulheres encarceradas, foi de 

567%, enquanto a de homens foi de 220%. A proporção de mulheres em qualquer 

sistema penitenciário do mundo gira entre 2% e 8%, (COYLE, 2002), porém no Brasil o 

encarceramento feminino e seus agravamentos sociais são temas pouco discutidos, o 

que reforça a invisibilidade dessas mulheres privadas de liberdade. 

Esse aumento significativo impõe a necessidade na elaboração de Políticas 

Estaduais de Atenção ás mulheres em situação de privação de liberdade, com princípios 

norteadores já definidos a nível Federal, como o princípio da dignidade da pessoa 

humana, princípio da cidadania, da equidade, e da humanização no cumprimento da 

pena (DEPEN NACIONAL, 2012), sendo que o incentivo à produção do conhecimento 

científico pode contribuir efetivamente para a garantia dos direitos, por meio da 

implantação de ações específicas, para as mulheres privadas de liberdade e egressas do 

Sistema Penitenciário. 

O contexto do encarceramento feminino é bastante complexo, pois por 

representarem a minoria, os sistemas penitenciários do mundo, tendem a se estruturar de 

acordo com as necessidades dos presidiários do sexo masculino, em aspectos de 

segurança, arquitetura, procedimentos, entre outras questões havendo muitos esforços 

para a efetivação dos direitos das mulheres no sistema penal, considerando as 

necessidades e realidades específicas das mulheres presas, que abrangem questões como 

a estrutura física condizente com o gênero feminino, as necessidades materiais 

específicas, a maternidade, a convivência familiar, entre outros (COYLE, 2002).  

Dados do Sistema Penitenciário do Paraná, assim como do DEPEN Nacional, 

revelam um perfil de mulheres em sua maioria jovens, provedoras de suas famílias, pois 

quase a totalidade das mulheres já são mães, com baixa escolaridade, privadas de 
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liberdade em sua maioria devido ao tráfico de drogas, e o abandono do companheiro e 

da família é uma realidade, entre outras vulnerabilidades intensificadas dentro do 

sistema penitenciário. Existe um processo seletivo de criminalização na população 

carcerária, sendo composta majoritariamente por mulheres jovens, negras e pardas, 

pobres, ou seja, são oriundas de extratos sociais desfavoráveis, sendo que suas histórias 

de vida são muito semelhantes, de desigualdades, negligência, miséria e humilhações, 

agravadas na prisão com a questão de gênero. 

Para o desenvolvimento deste artigo, o seu direcionamento, a construção do 

mesmo sobre a base de uma teorização de práticas, exigiu o estudo aprofundado de 

teorias, revisão bibliográfica de temas que se inter- relacionam com o objeto do estudo: 

Normas Internacionais de Direitos Humanos pertinentes ao tema, suplementadas por 

uma série de instrumentos regionais; Regras Mínimas para o tratamento de pessoas 

presas; o sistema de justiça e a política de atendimento a adolescentes; a posição 

garantista do Estatuto da Criança e do Adolescente com a doutrina da proteção integral; 

a literatura sobre a fase de desenvolvimento da adolescência; a Lei de Execução Penal e 

o seu espírito de tratamento penal; a moldura social na qual a adolescente autora de ato 

infracional está inserida; a violência; a criminalidade e o sistema penitenciário e todo o 

universo do cárcere. A perspectiva do artigo é compartilhar reflexões produzidas na 

experiência vivida, de quem esteve por mais de 20 (vinte anos) em direções de unidades 

prisionais, sendo que nos últimos anos em uma penitenciária feminina de segurança 

máxima e regime fechado, acompanhando muito de perto o cotidiano prisional 

(BRASIL, 1984).  

O cárcere de mulheres possui diversas peculiaridades, sendo fundamental que a 

Política Penal considere adequadamente essas especificidades para a população 

prisional feminina, com normativas diferenciadas para questões condizentes com o 

gênero feminino, principalmente a maternidade, a permanência dos filhos com suas 

mães, a separação mãe-filho, a convivência familiar, o abandono dessas mulheres pelos 

companheiros e pela família, a solidão, os aspectos de saúde e emocionais, entre outros. 

A grande maioria das mulheres privadas de liberdade já são mães, e o encarceramento 

provoca uma  ruptura  profunda  de  laços,  não  só  com  os  filhos  mas  com  toda  a  

família. No caso específico da mulher, é necessário entender as condições de 

aprisionamento, as causas do aumento expressivo da população carcerária feminina no 

Brasil, a opção política pelo encarceramento em massa das mulheres ser 
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proporcionalmente maior que o de homens, e as sequelas deixadas por essa vivência no 

cárcere, pois  a  prisão  é  um  espaço  de  exclusão, que  potencializa  vulnerabilidades,   

atingindo  de  forma  mais  nociva  ás  mulheres,  quando  observadas  as  consequências  

que  atingem   a  estrutura  familiar,  em  especial  os  filhos (as). A privação de 

liberdade é traumática para qualquer ser humano, mas significativamente mais dolorosa 

para as mulheres. 

Apesar de existirem diversas normativas internacionais, a legislação brasileira e 

dispositiva reconhecerem as especificidades, prevendo o não encarceramento de 

mulheres gestantes, com filhos pequenos ou dependentes, à realidade do Sistema 

Penitenciário Brasileiro nos apresenta outro triste e dramático contexto, com estatísticas 

impressionantes. 

Destaca-se no Código de Processo Penal: 

Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente 

for: (...) III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de 

idade ou com deficiência; IV – gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou 

sendo de alto risco. Também está contemplado nas Regras das Nações Unidas para o 

Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Privativas de Liberdade para Mulheres 

Infratoras de nº 64 – Regras de Bangkok:  

 

Penas não privativas de liberdade serão preferível ás mulheres grávidas e 

com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de 

prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher 

representar ameaça continua, sempre velando pelo melhor interesse do filho 

ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado (ONU, 

2010).  

 

Esses são importantes dispositivos legais existentes, ou seja, medidas 

diferenciadas ao encarceramento de mulheres, considerando as necessidades de atenção 

ás mulheres grávidas, parturientes, lactantes e ás mães com filhos. Outro desafio a ser 

vencido, é a dificuldade em obter dados estatísticos, informações fidedignas, sobre a 

presença de crianças não só em penitenciárias, mas no cárcere em geral, reforçando a 

invisibilidade das crianças que nasceram e viveram nesse ambiente adverso, triste, e de 

violação de direitos humanos. 

Em 2016 no DEPEN Nacional, foi elaborado um importante documento durante 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

15 

um Workshop com profissionais do Sistema Penitenciário, pesquisadoras, e técnicos, 

que estabelece Diretrizes para a promoção da convivência entre mães e filhos/as no 

sistema prisional, aplicável somente em situações excepcionais, ou seja casos, de 

exceção quando crianças nascem durante o período em que suas mães estejam privadas 

de liberdade (BRASIL, 2016).  

É fundamental a convivência entre mãe e filho/a nos primeiros meses de vida, 

para o desenvolvimento físico e psíquico da criança, para o estabelecimento dos 

vínculos afetivos, para a amamentação, para a maternagem, devendo ser assegurado 

essa convivência pelas autoridades competentes, em caso da mulher encontrar-se 

privada de liberdade. Cabe ressaltar a importância do aleitamento materno para o 

desenvolvimento infantil, e para o estabelecimento e fortalecimento de vínculos 

afetivos, devendo ser estimulado, e fornecido as condições adequadas nos 

estabelecimentos penais, para que ocorra de forma saudável e assegurando a autonomia 

da mãe para esse momento fundamental da criança. 

A Penitenciária Feminina do Paraná, é uma Unidade Penal de segurança máxima 

e  regime  fechado, a qual estive na direção geral por seis anos e meio, inserida 

naturalmente em um processo de observação direta e ininterrupta, de um contexto 

extremamente adverso, que é a privação de liberdade. O trabalho de pesquisa – 

observação foi desenvolvido através de uma observação minuciosa, no cotidiano das 

mães com seus filhos (as), com relação aos comportamentos das mulheres privadas de 

liberdade com seus filhos (as), as relações entre as mulheres e os servidores 

penitenciários, as reações diante do contexto prisional, e os vínculos que eram mantidos 

com as famílias de origem. O roteiro de observação estava organizado com referência 

ao ambiente prisional, ou seja, na estrutura física, a organização da rotina, 

procedimentos; e na observação dos comportamentos, focando principalmente as 

relações interpessoais e posturas intrapessoais; além da observação geral da instituição 

penal. 
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FONTE: Imagens I: Fotografado durante observação na Feminina do Paraná. 

 

Essa unidade penal feminina atendia aproximadamente 400 mulheres privadas 

de liberdade; sendo que   10% dessas  mulheres  foram  presas  no  período  de  

gestação.  Durante a gravidez permaneciam na penitenciária, sendo que no último mês 

de gravidez aguardavam o parto em outro estabelecimento penal, para os devidos 

cuidados de saúde, e após o nascimento da criança ingressavam na Penitenciária com 

seus  bebes,  amparadas  por  lei,  que  assegura  o  direito  á  convivência ,  a  

amamentação, e o  estabelecimento  de  vínculos  afetivos  entre  mãe  e  filho,  sendo  

essa  Penitenciária  a  única  do  Estado do Paraná a   atender  recém  nascidos. 

A manutenção dos vínculos afetivos coma mãe após  o  desligamento  da  

criança  da  penitenciária,  é  um  desafio  para  todos,  considerando  a  variedade  no  

tempo das  penas,  a  que  as  mulheres  foram  condenadas,  ou o  tempo  que  

permanecerão  como  presas  provisórias  aguardando  julgamento;  sendo  que  o  

encarceramento  nesse  momento,  provoca  uma  ruptura  profunda  de  laços e 

vínculos. E mesmo que  todo  o  investimento  seja  por  práticas  não  encarceradoras,  

torna-se  urgente  a  elaboração  e  pactuação de  diretrizes  para  atender  a  realidade  

da  gestação  de  mulheres  privadas  de  liberdade,  da  convivência  familiar,  e  da  

construção  dos  vínculos  das  crianças  que  nasceram  em  ambiente  prisional,  com  

suas  famílias  e  comunidade  de  origem. 

Considera-se que a pauta  de  convivência  e  manutenção  dos  laços  familiares  

entre  pais  que  estão  em  situação  de  privação  de  liberdade  e  seus  filhos,  é  algo   
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que  precisa  de  visibilidade  e  qualificação  perante  as  políticas  públicas,  sociais,  

criminais  e  penitenciárias. 

Portanto  a  prioridade  absoluta  dessas  crianças  e  seus  direitos  a  proteção  

integral,  estabelece  de  forma  decisiva  a  inserção  da  temática  do  encarceramento  

feminino  e  as  crianças  no  ambiente  carcerário,  como  pauta  prioritária  em  nível  

Nacional  e  Estadual,  afirmando  a  necessidade  de  estruturação  da  Política  

Nacional  de  Atenção  Integral  ás  Mulheres  Presas  e  Egressas  do  Sistema  Penal,  

assim  como  uma  Política  específica  para  as  crianças  em  ambiente  prisional. 

O encarceramento feminino, é  um  contexto  extremamente  complexo,  e  a  

presença  de  crianças  nesse  ambiente  carcerário  potencializa  a  responsabilidade da  

inserção   da  temática,  nas  pautas  e  lutas,  e  incidência  pela  garantia  de  direitos  

das  crianças,  e  no  desenvolvimento  de  pesquisas,  que  subsidiem  políticas  públicas  

e  promovam  a  efetivação  direitos,  dando  visibilidade  ás  crianças  que  nascem  no  

sistema  penitenciário.  Apesar de  serem  casos  de  exceção,  é  fundamental  que  seja  

assegurada  uma  melhor  convivência  familiar  em  ambiente  prisional,  com  práticas  

voltadas  á  dignidade  da  pessoa  humana. 

As leis federais e estaduais, que regem essas determinações, visam garantir à 

mulher presa gestante o direito de permanecer com a criança no período de zero a seis 

anos de idade, como a Lei Federal de Execução Penal nº. 11942, de 28 de maio de 2009, 

que segundo o Artigo 89 desta lei, “A Penitenciária de mulheres será dotada de sessão 

para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de seis meses e 

menores de sete anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja 

responsável estiver presa” (BRASIL, 2009) 

No universo prisional feminino, é possível afirmar que são mínimas as reflexões 

e investimentos sobre a proteção integral, á maternidade e á infância, devido 

principalmente á herança histórica das prisões femininas no Brasil, serem adaptações 

equivocadas de prisões masculinas, sem as condições adequadas de arquitetura ou nas 

assistências previstas em lei, que ficam comprometidas pela falta de estrutura física para 

o desenvolvimento de atividades e projetos que visam o tratamento penal. 

Atualmente há um espaço específico na Penitenciária Feminina do Paraná 

destinado ás crianças recém-nascidas, sendo um aspecto importante no que tange a  
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humanização do cumprimento da pena, por ser um espaço voltado para o 

desenvolvimento integral das crianças, sendo lúdico e pedagógico. A “Estação Casa” 

como é chamado, é  uma  Unidade  Social  da  Rede  Marista  de  Solidariedade,  que  

atua efetivamente há  3 anos  aproximadamente,  com  foco  na  promoção  e  defesa  de  

direitos dessas crianças. Conforme  a  proposta  educativa desenvolvida especificamente 

para o atendimento de crianças que nasceram em ambiente prisional, o foco está  na  

promoção, onde  são  atendidas  as  crianças,  filhos (as)  das  mulheres  privadas  de  

liberdade;  e  na  defesa  de  direitos , a  Rede Marista  atua  na  proposição  de  pautas  

que  assegurem  a  visibilidade  e  o  fortalecimento   da  luta  em  prol  das  crianças  

que  nascem  em  contextos  prisionais,  buscando  o  preenchimento  dessa  lacuna  nas  

políticas  públicas. A em questão, possibilita que as  mulheres, exerçam a  maternagem  

numa  condição  peculiar,  que  é  a  privação  de  liberdade, com foco no direito á 

amamentação, no direito á saúde e assistência social, no direito ao convívio com suas 

famílias, no direito á educação, á brincadeira, ao cuidado e á cultura. 

A Rede Marista de Solidariedade, com a expertise que possui com a infância, 

trouxe  através da parceria estabelecida com a área de segurança, especificamente com a 

Penitenciária Feminina do Paraná, visibilidade para os filhos (as) das mulheres privadas 

de liberdade, promovendo o atendimento das crianças, num espaço que se diferenciava 

da instituição prisional, com dinâmicas e processos que respeitassem as culturas 

infantis, garantindo a dignidade e promovendo a efetivação de direitos. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Imagens II: Fotografado durante observação na Feminina do Paraná. 
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Para as crianças  que  estão  inseridas  no  ambiente  prisional,  é  possível  que a  

saída/despedida, ocorram  por  dois  meios;  ou  juntamente  com  sua  mãe  que  

conquistou  a  liberdade, quando a lei admitir, através da progressão de regime, semi-

liberdade, prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica, alternativas penais e justiça 

restaurativa, sendo  essa  a  forma  mais  adequada, tranquila  e  saudável  para  a  

relação  mãe/filho (a). Ou quando é inevitável  a  separação  da  mãe , a  criança  poderá 

ser  encaminhada  para  sua  família de origem, ou  a  um  responsável ,  através  da  

concordância  da  mãe  e  autorização  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude, após  

análise  do  Plano  Individual  de  Atendimento,  elaborado  pela  equipe  técnica  da  

Estação  Casa, considerando que   todas  as  crianças  encontram-se  em  medida  de  

proteção,  de  acordo  com  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Atualmente  

existe  um  trabalho  realizado  através  da  equipe  técnica  da  Estação  Casa,  visando  

a  humanização  dessa  despedida  e  que  seja  um  processo  gradativo  e  menos  

doloroso  para  ambos, e que seja considerado sempre o superior interesse da criança. 

A separação e o rompimento da convivência entre mãe e filho (a), é sempre 

difícil, e muitas vezes traumático. Ainda mais na prisão onde tudo é muito intenso, 

sentimentos, emoções, aspectos psicológicos. Mas é preciso sensibilidade e 

responsabilidade, para saber qual o momento ceto para que o período de permanência 

do filho (a) no ambiente prisional esteja concluído. Devendo também haver uma ação 

planejada, para a manutenção dos vínculos afetivos existentes, dependendo do tempo de 

pena que a mulher ainda deverá cumprir. 

A Penitenciária Feminina do Paraná, possui 2 características que a diferenciavam 

das demais unidades penais: as atividades educativas que visavam o tratamento penal, 

com quase 100% das presas inseridas em escola, canteiros de trabalho, cursos 

profissionalizantes, atividades de música, teatro, coral, entre outras . Muitos dos 

projetos eram desenvolvidos através de parcerias com Universidades, sociedade civil, 

instituições religiosas, e uma delas foi a Pontifícia Universidade Católica do Paraná -

PUC-Pr. de 2012 a 2016, pelo Programa Ciência e Transcendência – Educação, 

Profissionalização e Inserção Social. E o outro aspecto já apresentado, que torna essa 

penitenciária com um nítido compromisso com o futuro, é a presença de crianças, o que 

torna essa unidade penal muito mais responsável e comprometida com a causa da 
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infância, e na busca incansável do fiel cumprimento da Lei nº 8.069/1990-Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990).  

A linha de pesquisa: Políticas Públicas e Educação em Direitos Humanos estão 

diretamente relacionadas com o tema deste artigo, e através do resultado da pesquisa 

realizada, intervenções nessa realidade poderão ser feitas, projetos desenvolvidos, 

influenciando inclusive a política de atendimento no Estado para mulheres 

encarceradas. 

A proposta deste artigo foi baseada em uma análise crítica e reflexiva de todo o 

contexto apresentado objetivamente até agora sobre a privação de liberdade, o sistema 

penitenciário, infância, a adolescência e o conflito com a lei, a exclusão social, do 

acirramento das desigualdades sociais, da destituição de direitos, da preconização das 

políticas públicas, da redução da maioridade penal, enfim temas que fazem parte das 

discussões sobre a criminalidade. 

O artigo em questão abrange dois contextos: enquanto infância, a doutrina da 

proteção integral e seu contexto jurídico garantista, espírito do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; e enquanto adultos, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, que deve 

nortear toda a Política do Sistema Penitenciário. 

Todas as informações que subsidiaram as reflexões em questão, os dados 

coletados, e as observações de anos dentro de uma penitenciária feminina, estão 

concentradas em um campo de alta complexidade e extrema vulnerabilidade social e 

psicológica, sendo fundamentais para subsidiar políticas públicas, que respondam de 

forma eficaz, eficiente e com efetividade, uma lacuna existente e que sangra no Sistema 

Penitenciário do Brasil. 

Resultado de um processo histórico de muitas lutas e conquistas pode-se afirmar 

que existem avanços significativos em Direito Humanos, principalmente com referência 

ao arcabouço legal; mas há ainda imensas lacunas entre as garantias legais e a 

efetivação de políticas públicas sob o enfoque de gênero no  âmbito penitenciário. A luta 

atualmente, deve ser na perspectiva de que o encarceramento feminino seja a última 

medida punitiva a ser adotada, e consequentemente que a execução penal seja menos 

violadora de direitos, principalmente quando envolve a infância. 
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FONTE: Imagens III: Fotografado durante observação na Feminina do Paraná. 
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