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RESUMO 

O contato da mulher com o delito tem ganhado espaço no contexto social brasileiro, 

demonstrando um crescimento exponencial da criminalidade entre mulheres. O aumento da 

criminalidade feminina pode ser aferido através dos altos índices quanto à taxa de 

encarceramento feminino, posto que o aumento da população carcerária feminina implica em 

567,4%, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopen Mulheres 

de 2014. O cometimento do delito prima pela atuação do Estado no exercício do ius puniendi 

para a formalização da sanção devida. Contudo, a punição não deve enveredar pelo 

estabelecimento de sanções injustas, de modo a resguardar o direito à dignidade humana ao se 

punir, em nítida manifestação de limitação ao poder punitivo do Estado em face dos direitos 

fundamentalmente assegurados à mulher criminosa, segundo os preceitos exarados pela teoria 

do garantismo penal. Destarte, a pena aplicada à mulheres em contato com o crime deve se 

expressar com o objetivo de buscar reinseri-las no cenário social, mediante a efetivação 

ressocializatória da pena. Em assim sendo, a presente pesquisa traz por objetivo analisar a 

assistência educacional no presídio feminino cearense Ari Moura Costa, de modo a aferir a 

legitimação do direito fundamental à educação na prisão feminina cearense como alternativa à 

reintegração social das detentas. No Brasil, observa-se que a execução da pena deve pautar-se 

pelos preceitos trazidos na Constituição Federal de 1988, trazendo ao lume a punição legal 

que não desconsidera a prevalência dos direitos fundamentais, segundo a tese garantista. A 

intensificação do conato da mulher com o crime perfaz a análise da adequação punitiva que 

não fulmine direitos básicos da mulher no cumprimento da pena, mas a precariedade inserta 

nos estabelecimentos prisionais femininos, mediante a desconsideração das especificidades de 

gênero, tende a ampliar o degredo carcerário da mulher, afastando a punição que vê na 

apenada um ser humano, o que tende a dificultar a reabilitação desta com a punição. O exame 

da assistência educacional às detentas cearenses do estabelecimento prisional feminino Auri 

Moura Costa tende assim a consistir em forma de acesso ao direito fundamental à educação, o 

que, por conseguinte, implica na manifestação de novas alternativas de recuperação à apenada 

cearense. Questiona-se se o contato da apenada cearense do presídio feminino Auri Moura 

Costa com o direito à educação através da assistência educacional no cárcere é capaz de 

viabilizar a ressocialização destas e, por conseguinte, afastar a apenada cearense do contato 

com o crime. A metodologia utilizada para tal aferição manifesta-se através de uma 

abordagem qualitativa, traçando-se quanto ao tipo uma análise bibliográfica e documental, 

através de estudo de caso, na apreciação de dados oficiais secundários acerca da assistência 

educacional no presídio Auri Moura Costa. Por fim, percebe-se que o fomento adequado ao 

direito à educação em prisões se apresenta como uma alternativa a alterar os contornos do 

vertiginoso crescimento da criminalidade no cenário social brasileiro, mas que, para tanto, 

necessita de sua efetiva executoriedade junto aos estabelecimentos prisionais através da 

educação prisional mediante a implementação de políticas públicas educacionais voltadas às 

detentas cearenses. 

Palavras-chave: Direito à educação; Garantismo; Lei de Execução Penal; Encarceramento 

feminino; Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa.  
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ABSTRACT 

The contact of women with crime has gained space in the social context of Brazil, 

demonstrating an exponential growth of criminality amongst women. The increase of 

feminine criminality can be assessed through the high indexes as of the rate of women 

incarceration, since the raise of feminine incarcerated population implies a 567,4%, according 

to the National Penitentiary Data Collection, Infopen Women in 2014. The perpetration of 

crime primes for the acting of the State as an exercise of ius puniendi for the formalization of 

the due sanction. However, the punishment should not go through the establishment of unjust 

sanctions, so it would safeguard the right to human dignity when punishment is due, a clear 

manifestation of boundaries to the punitive power conceded to the State and facing the 

fundamental rights safeguarded to the criminal woman, according to the precepts extinguished 

by the theory of criminal guaranty. Hence, the punishment applied to women in contact with 

crime must express the goal of seeking their reinsertion to the social context, through effective 

resocializing punishments. Thus, this present dissertative paper has in its scope of work the 

examination of educational assistance within the Ari Moura Costa feminine prison of Ceará, 

in a way of measuring the analysis of fundamental rights towards education within feminine 

prisons of Ceará as an alternative to social reintegration of detainees. In Brazil, it is observed 

that penal execution must then be ruled by precepts brought in by the Federal Constitution of 

1988, clarifying legal punishment that does not discards the prevalence of fundamental rights, 

as of the guarantist ideology. The intensification of women connate with crime makes the 

punitive adequation analysis that does not scathe women’s basic rights when punishment must 

take place, but the precariousness inserted within the feminine prison establishments, through 

disregard to gender specificities, tend to amplify women’s prison deprivation, deviating from 

this punishment that interprets the convicted as a human being, which tends to impede their 

rehabilitation due to punishment. The examination of educational assistance to the prisoners 

of Ceará within the Auri Moura Costa feminine prison thus leans towards consisting in a form 

of access to the fundamental right of education, which implies in the manifestation of new 

recovery alternatives to the Ceará convicted women. It is questioned, then, whether the 

contact of the Ceará convicted within the Auri Moura Costa feminine prison with rights 

towards education through educational assistance in prison is capable of making feasible their 

resocialization, thus deviating these women from the contact with crime. The methodology 

used for such endeavor is manifested through a qualitative approach, delineating as such an 

analysis both bibliographical and documental by the appreciation of official data about the 

educational assistance in the Auri Moura Costa prison. Finally, it can be seen that the 

adequate promotion of the right to education in prisons is an alternative to alter the contours 

of the vertiginous growth of criminality in the Brazilian social scene, but, for that, it needs its 

effective enforceability with prisons through of prison education through the implementation 

of educational public policies directed at detainees from Ceará.  

Key words: Right to education; Guaranty; Penal Execution Law; Women incarceration; 

Desembargadora Auri Moura Costa Women’s Penal Institute. 
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INTRODUÇÃO 

A manifestação do delito no âmbito social prima pela expressão do Estado no 

exercício do ius puniendi para a formalização da sanção devida, de modo que a condenação 

penal pode ser vista como a imposição da consequência advinda da violação da norma, 

cerceando o direito à liberdade em razão da prática do crime. A penalidade contemporânea 

deve se dar com a devida observância aos ditames legais de fixação da pena no que tange a 

espécie de sanção imposta ao apenado, em consonância com os direitos constitucionais 

conferidas ao detento, estatuindo, pois, a preservação de todos os direitos não atingidos pela 

punição. 

Nesse sentido, verifica-se que a punição não deve enveredar pelo estabelecimento de 

sanções injustas, de modo que o funcionamento de qualquer sistema penal deve ser 

considerado em sua totalidade para afastar a existência de pretensões que, lastreadas pelo 

crivo de justiça, implique em punições obscuras (FERRAJOLI, 2014, p. 196). É consabido 

que a execução da pena no contexto social brasileiro hodierno em muito se encontra 

desvinculada da finalidade punitiva ressocializatória, que traz por objetivo a reeducação do 

detento, bem como por sua reintegração ao âmbito social após o cumprimento da pena 

privativa de liberdade que lhe fora imposta. 

Quando examinada sob o prisma da mulher1 encarcerada, a situação de penúria dos 

estabelecimentos prisionais que desconsideram as necessidades peculiares do gênero feminino 

traz ainda mais precariedade ao cumprimento da pena, detectando-se a necessidade de trazer 

ao lume a aferição das condições específicas ao gênero feminino, buscando assim afastar as 

fragilidades constantes no sistema prisional, de modo que não se deve descurar a análise das 

singularidades da mulher no sistema prisional.  

Assim, mostra-se necessário examinar a disparidade fática que circunda a aplicação 

sancionatória, de modo que, a lesão ao bem jurídico anseia pela proteção estatal, mas esta, 

pautada pelos ditames de um direito penal garantista, não pode descurar a existência dos 

direitos fundamentais estatuídos ao autor do delito. Quando analisada a questão da realidade 

carcerária segundo os contornos da mulher presa, observa-se que a situação degradante quanto 

                                                
1 Para fins da presente pesquisa dissertativa e, não obstante as discussões e debates que circundam a análise de 

gênero, sexo, feminino e mulher, ao utilizar o termo mulher ou feminino estar-se-á por adotar uma concepção 

biológica de gênero, perfazendo assim a utilização da terminologia feminino para designar todo ser humano 

nascido biologicamente com as características aptas a conceber a fase gestacional.  
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ao cumprimento da pena não resta por afastada do cenário prisional feminino, encontrando, 

inclusive, expressividade o aspecto da superlotação, à medida que a população de mulheres 

que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil perfaz a realidade da 5ª maior população 

prisional feminina do mundo (BRASIL, 2014b).  

Assim sendo, observa-se que o descuido quanto à humanidade na execução da pena 

por parte do Estado se estende à situação da mulher presa, de modo que, além do cerceamento 

de direitos fundamentais ínsito as mesmas, ainda se desconsidera as peculiaridades do gênero 

feminino quando do cumprimento da pena, o que, por conseguinte, passa a fomentar como 

consequência a ausência de ressocialização, bem como um distanciamento quanto à efetiva 

finalidade constante na execução da pena, que implica na reabilitação. 

Corroborando pelo exame da solução passível de banir as mazelas do cárcere, ínsitas 

às prisões femininas que afastam a possibilidade ressocializatória da pena, é salutar discutir a 

relevância da aplicação dos projetos educacionais na busca pela ressocialização no âmbito 

prisional feminino através da aplicação do direito à educação às mulheres reclusas. Sob essa 

ótica, a presente pesquisa dissertativa tem como objetivo analisar a prática do direito 

fundamental à educação por intermédio da assistência educacional no presídio feminino 

cearense Ari Moura Costa, de modo a aferir se o contato com as práticas educacionais 

fornecidas na prisão consiste em alternativa passível de viabilizar a reintegração social das 

presas cearenses.  

Destarte, a apreciação da concepção punitiva no âmbito normativo brasileiro se 

apresenta necessária como objetivo específico da presente pesquisa, de modo a aferir se os 

contornos da execução da pena se encontram alinhados à previsão constitucionalmente 

estatuída acerca da aplicação punitiva, em clara manifestação, por conseguinte dos reflexos 

garantistas na execução da pena, à medida em que este tende a traçar um olhar punitivo que 

não ultrapasse os limites do legalmente tolerável no exercício do ius puniendi estatal, devendo 

a ideia de punição ser delimitada pela previsão constitucional dos direitos fundamentais do ser 

humano. 

Outro fator de destaque implica no estudo do perfil criminológico feminino como 

manifestação de objetivo específico do presente estudo, de modo a estatuir quais os motivos 

ensejadores do crescimento exponencial da criminalidade entre mulheres, devendo-se, para tal 

intento, verificar se a aplicação sancionatória à mulher que delinque viabiliza a estas o 

respeito às suas peculiaridades na execução da pena, através da análise dos estabelecimentos 
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prisionais femininos brasileiros e, por conseguinte, em como é apresentado o trato 

penitenciário destas. 

Ademais ainda se expõe como objetivo específico desta pesquisa dissertativa, a 

averiguação acerca da execução da assistência educacional no presídio feminino Auri Moura 

Costa passando-se a aferir se o direito fundamental à educação encontra expressividade no 

âmbito do mencionado estabelecimento prisional feminino cearense, adentrando-se ainda na 

investigação dos impactos ocasionados na vida das detentas quando a estas é dada a 

possibilidade de contato com as práticas educacionais na prisão. Assim, investigar quais os 

impactos provocados na reabilitação das detentas cearenses que podem ser ocasionados 

quando às mesmas é fornecido o acesso ao direito fundamental à educação, pois, apesar da 

previsão legal da remição pela educação, necessário se faz analisar os reflexos 

ressocializatórios da efetividade da educação prisional no Estado do Ceará. 

Questiona-se, portanto, se é possível construir novos contornos sociais para a mulher 

presa, de modo a propiciar-lhe a efetiva ressocialização e, por conseguinte, estimular a 

inibição da reincidência delitiva através da aplicação dos projetos educacionais em prisões. 

Sob essa égide, observar-se-á as particularidades das práticas educativas de assistência 

educacional no estabelecimento prisional feminino cearense Auri Moura Costa, de modo a 

examinar o efetivo e eficaz fornecimento do direito fundamental à educação no âmbito 

prisional.  

O direito à educação se apresenta, como direito fundamental integrante da ótica dos 

direitos sociais segundo os ditames constitucionais, de modo que, ao detectar-se que a 

apenada só tem por cerceado o direito à liberdade, não restam objeções jurídico-

constitucionais para a implementação da educação prisional, conforme, bem expõe a previsão 

infraconstitucional da lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções Penais). Contudo, a viabilidade do 

fornecimento ao direito à educação no âmbito prisional feminino ainda se encontra lastreado 

de diversos óbices, como a dificuldade de efetivação de políticas públicas voltadas à educação 

prisional feminina, às deficiências existentes na realidade das prisões que tendem a distanciar 

a implementação da educação, bem como a necessidade de reexame de recursos 

orçamentários destinados à efetiva promoção da educação no cenário prisional feminino 

cearense (SILVA, 2010, p. 29). 

Nesse sentido, não se pode descurar as peculiaridades da realidade prisional da mulher 

presa, que tendem, em face de algumas atribuições conexas à mulher, a afastar a possibilidade 
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da efetiva implementação da educação nas prisões femininas, tais como prioridade quanto ao 

cuidado com os filhos que se encontram nas creches da penitenciária, incompatibilidade entre 

horário de trabalho e estudo na prisão, responsabilidade pelo próprio sustento e dos filhos, 

tensão no ambiente prisional, dentre outras circunstâncias (GRACIANO, 2010, p. 59-60). 

Na primeira seção busca-se explorar quais aspectos constitucionais podem ser 

vislumbrados na etapa de execução da pena de privação da liberdade, bem como examinar a 

implementação da tese do garantismo penal de Luigi Ferrajoli em face do exercício do ius 

puniendi do Estado, traçando assim uma análise das finalidades naturais à imposição 

sancionatória e qual a vinculação da pena com os aspectos aptos a reabilitar o apenado ao 

convívio social. Ressalta-se ainda a dignidade humana na fase de cumprimento da pena e 

como esta encontra-se sedimentada enquanto fundamento da República Federativa do Brasil 

no texto da Constituição Federal de 1988.  

Na segunda seção passa-se ao exame da mulher perante o cumprimento da pena, 

destacando-se a análise do envolvimento feminino com o delito, qual o perfil da mulher que 

cumpre pena privativa de liberdade, de modo a mensurar quais os delitos que se apresentam 

mais difundidos no âmbito da criminalidade feminina. Verifica-se a tutela jurídico-

constitucional da mulher presa, explorando-se os ditames constitucionais que buscam 

resguardar os direitos fundamentais da mulher presa. Investiga-se quais as dificuldades e 

peculiaridades que podem ver extraídas em face do exame do aprisionamento feminino, em 

especial, das detentas sujeitas à pena perante o estabelecimento prisional cearense Auri Moura 

Costa. 

Na última seção passa-se a destacar como a assistência educacional perpetrada no 

estabelecimento prisional feminino Auri Moura Costa pode ser implementada, ressaltando-se 

a importância do direito fundamental à educação em especial, quando aferido nos contornos 

prisionais, de modo a aproximar a detenta da busca pela ressocialização. Explora-se ainda 

quais as espécies de projetos educacionais que podem ser encontrados no âmbito do 

estabelecimento prisional Auri Moura Costa, bem como explorar quais os óbices que podem 

ser detectados para que o direito à educação possa ser fornecido às mulheres privadas de 

liberdade. 

Para tanto, a presente pesquisa realiza-se por intermédio de um estudo qualitativo, à 

medida que visa examinar as teorias existentes acerca da temática em pesquisa, bem como as 

diferentes perspectivas desta para, enfim, realizar-se um trabalho reflexivo e crítico que possa 
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chegar ao resultado esperado e compatível não só com o ordenamento jurídico brasileiro, mas 

com a realidade fática. Traz-se ao lume uma análise de dados alusivos aos projetos 

educacionais aplicados à apenada cearense e sua respectiva adesão nos estabelecimentos 

prisionais, de modo a examinar seus reflexos na seara da reabilitação, mediante a realização 

de estudo de caso.  

Quanto ao tipo de pesquisa, explora a abordagem bibliográfica e documental, 

mediante consulta, sem deixar de mencionar a consulta de documentos oficiais secundários, 

disponibilizados pelo governo federal, por meio de páginas oficiais de seus Ministérios e pelo 

Governo do Estado do Ceará, por intermédio de páginas de suas secretárias; e, ainda, de 

relatórios de pesquisas internacionais. Acerca da utilização dos resultados verifica tratar-se de 

uma pesquisa do tipo pura, pois terá como finalidade ampliar conhecimentos sobre a realidade 

da mulher presa com ênfase nos estudos do direito fundamental à educação como instrumento 

ressocializador, através da abordagem de um garantismo punitivo a restar presente no exame 

dos projetos educacionais aplicados no estabelecimento prisional feminino cearense Auri 

Moura Costa que pugna pela reabilitação social. Quanto aos fins, a pesquisa denotará natureza 

explicativa e descritiva tendo em vista que trará como escopo explicar e interpretar o objeto 

investigado, mediante a realização de um estudo de caso, a fim de melhor conhecê-lo, seja em 

âmbito nacional ou internacional, para, enfim poder descrever e esclarecer o fenômeno 

observado 

 No que se refere aos resultados, ressalta-se a necessidade da implementação de 

políticas públicas efetivas e eficazes na seara educacional da mulher encarcerada como nítida 

ramificação do direito fundamental à educação e, por conseguinte, à pena digna, de modo a 

fomentar o afastamento da criminalidade advinda da desumanidade prisional.   

A dignidade da pena só poderá ser efetivada quando detectados mecanismos aptos a 

possibilitar a aplicação de uma sanção penal passível de atingir seus fins básicos, os quais 

implicam em sancionar a conduta delitiva da detenta cearense com a imposição de uma 

sanção penal, ao mesmo tempo em que os ressocializa a partir do fornecimento de seus 

direitos fundamentais básicos, dentre os quais o direito de acesso à educação no cárcere.  
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1 EXECUÇÃO DA PENA, CONSTITUIÇÃO E GARANTISMO 

A violação da norma de convivência social harmônica impende a fixação de uma 

punição, de modo a pugnar pelo reequilíbrio das relações sociais e, por conseguinte, trazer ao 

lume a efetivação quanto à tutela do bem jurídico. Verifica-se que a punição encontra sua 

maior expressão quanto à fixação de reprimenda ao agente delitivo na privação da liberdade, 

segundo as diretrizes do plano constitucional brasileiro. 

Contudo, a consolidação sancionatória hodierna necessita observar as diretrizes 

constitucionalmente dispostas em face do agente violador da norma penal, de modo que, 

segundo a Constituição Federal de 1988 (CF/88) a imposição de uma sanção penal não afasta 

a existência de sujeito de direitos ao autor do delito. 

Assim, quando detectado que o indivíduo que não se adequa às regras de convivência 

social pacífica, mediante a inobservância dos bens jurídicos tutelados pela norma, a imposição 

sancionatória dever-se-á restar ser aplicada pelo Estado no exercício do ius puniendi, sem 

negligenciar a observância dos direitos fundamentais do apenado ao se punir.  

Partindo destas premissas exsurge a ideia de um garantismo penal aplicado na seara 

punitiva, vindo a estabelecer que a execução da pena se mostra necessária como consequência 

da punição ante a prática delitiva, mas que, quando se impõe a sanção, não dever-se-á afastar 

direitos fundamentais resguardados ao apenado. 

Um sistema jurídico passa a ser caracterizado como garantista quando se detecta a 

existência de uma previsão normativa de proteção a direitos fundamentais e a efetiva 

aplicação destes. Busca-se atribuir concretude ao ideário garantista mediante o 

estabelecimento dos direitos fundamentais estruturados no plano constitucional 

(BRAGANÇA JÚNIOR, 2009, p. 204). 

Através do garantismo, os direitos fundamentais passam a adquirir status de 

intangibilidade, correspondendo a esfera do não-decidível, uma esfera do inegociável onde 
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qualquer forma de sacrifício ou renúncia não pode ser legitimada (CARVALHO; BUENO DE 

CARVALHO, 2000, p.19). Os direitos fundamentais denotam assim, segundo a ideia 

garantista, os limites da atuação punitiva do direito penal nas sociedades democráticas. 

Destarte a execução da pena não pode desconsiderar o que estabelece as ideias do 

garantismo, pois, mesmo em face de um sancionamento oriundo de sentença penal 

condenatória com trânsito em julgado, o apenado conserva os direitos que lhe são assegurados 

no plano constitucional que não forem atingidos pela privação da liberdade, não podendo 

estes serem afastados pelo Estado quando efetua o exercício do ius puniendi. 

A fixação punitiva, segundo as premissas garantistas devem restar manifestas através da 

análise dos limites fixados pelas garantias individuais do apenado, tendo em vista que o 

exercício sancionatório não pode descurar a existência da dignidade humana do autor da 

infração penal ao se punir, pois ao Estado não compete exercer a sanção ao violador da norma 

sem observar os direitos fundamentais deste. 

Nesse sentido, a presente seção se propõe a explorar as especificidades da execução da 

pena, de modo a traçar as diretrizes aptas a aferir como a fixação sancionatória evoluiu no 

decorrer histórico-social, vindo a encontrar a punição limitações tendentes a afastar violações 

de normas tuteladas constitucionalmente ao infrator penal, passando-se a atribuir a 

prevalência da dignidade humana ao punir, e, por conseguinte, primando pela existência de 

um Estado de Direito que tende a observar as ideias expostas pelo garantismo penal no 

exercício da punição.  

1.1 Concepções de pena: as finalidades da pena e a ressocialização 

A vivência humana se perfaz através de agrupamentos sociais e, em face do teor 

associativo, as necessidades, anseios, conquistas, enfim, a satisfação individual passara a 

encontrar amparo coletivo. Contudo, desde os primórdios da vivência social, o ser humano 

violara as regras de convivência, fazendo com que a aplicação um castigo (sanção) se 

mostrasse necessária (BATISTA, 2000. p. 32). A sanção se apresenta assim como uma 

decorrência inerente da própria vivência em coletividade, que efetiva a existência da punição 

como condição necessária à convivência social harmônica, à pacificação das relações em 

comunidade e à própria tutela do bem jurídico.  
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Desse modo, a necessidade faz com que o homem passe a renunciar parcela da sua 

liberdade individual em prol a harmonização da vida em coletividade. Nesse sentido advém a 

concepção de que cada pessoa apenas concorda em renunciar parcela de sua liberdade em prol 

do que se mostra necessário, que implica na prevalência da pacificação social da vivência 

coletiva (BECCARIA, 2011, p. 17). 

Assim, o processo civilizatório se constrói quando se detecta a expressão da 

insatisfação social que antecede a tutela dos bens jurídicos pelo Estado, de modo que, 

cansados de viver na incerteza do gozo dos bens (vida, liberdade e patrimônio, dentre outros), 

exsurge o Estado como ente garantidor dos bens jurídicos (CARVALHO; BUENO DE 

CARVALHO, 2000, p. 10). 

A renúncia a liberdades individuais em favor da segurança e da vida em coletividade 

passa assim a trazer ao lume as diretrizes de uma sociedade contratualista2, onde o ente estatal 

vem a restar constituído em face da renúncia parcial das liberdades particulares de cada 

sujeito em seu favor, para assim poder fazer preponderar a manifestação de uma vontade geral 

social.  

A estruturação do Estado passa a encontrar expressão, portanto, a partir do momento 

em que se detecta a entrega de parcela das liberdades de cada um dos componentes daquela 

sociedade em troca de segurança, pacificação das relações sociais, regulação das atividades da 

comunidade e de proteção do bem jurídico3.  

Como decorrência da própria constituição do Estado e da vida em sociedade o direito 

de punir passa a encontrar justificativa a partir do momento em que se detecta a reunião das 

pequenas parcelas de liberdade de cada sujeito que integra determinado grupo social em prol 

da harmonização da vida coletiva (BECCARIA, 2011, p. 17-18).  Assim o exercício de poder 

apresenta seu fundamento existencial na tutela coletiva, sendo a punição decorrência do 

interesse estatal em prol da tutela comunitária, de modo que qualquer expressão punitiva que 

se distancie da premissa protetiva constitui abuso e não justiça (BECCARIA, 2011, p. 17-18). 

                                                
2 Em sentido muito amplo, o Contratualismo compreende todas aquelas teorias políticas que vêem a origem da 

sociedade e o fundamento do poder político [...] num contrato, isto é, num acordo tácito ou expresso entre a 

maioria dos indivíduos, acordo que assinalaria o fim do estado natural e o início do estado social e político, 

(BOBBIO, 1986, p. 272) 
3 O senso de ameaça, rondando a todo o instante, a conservação, somada ao medo perpétuo de perder a vida 

incute aos homens, forçosamente, a instaurarem a sociedade através de um consentimento recíproco com o 

escopo de esquivar-se ao destino trágico de ser perseguido pela morte, no intuito de instaurarem a paz 

(PEREIRA, 2010, p. 22). 
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Dessa maneira, a punição se apresenta como decorrência da organização social através 

do surgimento do ente estatal, figurando como meio apto a sancionar o violador das regras de 

convivência social pacífica que, segundo as balizas de um Estado oriundo do contrato social4, 

tem por escopo viabilizar a proteção social e, por conseguinte, afastar a insegurança 

individual e o medo, consistindo tal intento na justificativa de constituição do próprio Estado. 

Partindo-se da construção contratualista do ente estatal, este torna-se o efetivo protetor 

dos bens juridicamente relevantes no cenário social, passando-se assim a responsabilizar o 

mesmo pelo exercício do direito e dever de punir quando detectada a violação da norma. 

Desta forma, ao Estado incumbe o dever de criminalizar apenas a existência de condutas 

danosas, devendo em face destas fixar a sanção adequada, sob pena de incorrer em excessos 

ou desvios (CARVALHO; BUENO DE CARVALHO, 2000, p. 10). 

A consagração da ideia de Estado contratualista encontra amparo na punição, que 

passa a ser incumbência do Estado, mas, ao sancionar deverá o ente estatal se ater a todas as 

especificidades que circundam a expressão delitiva, de modo a fixar a sanção adequada ao 

mal causado, de modo a afastar a manifestação de uma pena desmedida5. 

A pena consiste, pois, em definição intimamente ligada a construção do Estado, à 

medida em que observa-se que o desenvolvimento do ente estatal encontra ligação direta com 

ideia de pena. Verifica-se assim que a compreensão de sanção penal deve restar manifesta, 

trazendo ao lume o modelo socioeconômico e a forma de Estado apresentada, para assim  

poder-se detectar as especificidades do sistema sancionador (BUSTOS RAMIREZ; 

HORMAZABAL MALARÉE, 1982, p. 114). 

A expressão sancionatória passa, portanto, a apresentar as características ínsitas ao 

Estado ao qual se encontra inserta e, tal intento perfaz com que a ideia de pena no âmbito do 

Estado de Direito denote por característica basilar a preponderância da tutela dos direitos 

                                                
4 Contrato Social, segundo Hobbes, é um documento sui generis que tem por escopo fazer com que a Sociedade 

Natural ou os sujeitos que se encontram no Estado de Natureza passem a constituir o Estado ou a Sociedade 

Civil, abdicando de alguns direitos em favor do soberano, numa espécie de estipulação em favor de terceiro. 

Quanto ao conteúdo, este Contrato Social/estipulação é um documento de abdicação de direitos pelos sujeitos 

organizados em sociedade, com a exceção dos direitos à vida e a segurança, cuja efetivação deveria ser realizada 

pelo soberano (ZENI; RECKZIEGEL, 2009, p. 9344). 
5 Discorrendo sobre a expressão do terror que pode restar inserta na pena, Betiol compreende que “se é verdade 

que o Direito Penal começa onde o terror acaba, é igualmente verdade que o reino do terror não é apenas aquele 

em que falta uma lei e impera o arbítrio, mas é também aquele onde a lei ultrapassa os limites da proporção, na 

intenção de deter as mãos dos delinquentes” (BETTIOL, 1967). 
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fundamentais, inclusive quando se pune. Tal perspectiva advém do fato de que o fundamento 

punitivo encontra seu embasamento exatamente em face das próprias liberdades individuais e, 

por conseguinte, não pode desconsiderar a existência destas ao sancionar (BECCARIA, 2011, 

p. 27).  

O surgimento do poder estatal originou-se exatamente em face da necessidade do 

exercício de controle das atividades sociais, passando a estatuir as condutas que seriam 

admitidas e vedadas em prol da conservação das liberdades individuais, pugnando assim pela 

evitabilidade da lesão a bens jurídicos mais relevantes e fazendo com que a punição passasse 

a encontrar aplicação quando manifestas as violações as regras sociais (BECCARIA, 2011, p. 

27). A punição se apresenta como um desdobramento do poder do Estado em seu viés 

sancionatório que, para preservar as relações coletivas dotadas de harmonia, passa a organizar 

a aplicação punitiva apta a preservar a inviolabilidade e a efetiva proteção do bem jurídico 

relevante. 

A percepção da pena em uma sociedade pluralista e democrática se expressa quando o 

poder punitivo estatal se mostra capaz de resolver o conflito criminal de forma racional, 

institucionalizada e formalizada, com o máximo de eficácia, ingressando como meio apto à 

solucionar os problemas advindos da infração penal quando fracassam os mecanismos 

primários de autoproteção da ordem social, mas desde que respeitadas as garantias individuais 

fundamentais consagradas constitucionalmente (GOMES, 2013, p. 31). 

 A ideia de punição segundo as diretrizes exaradas em um Estado Democrático6 deve 

ser apta à satisfazer os anseios de pacificação social, de modo a afastar a violação do bem 

jurídico e, em contrapartida, garantir a retribuição do mal causado pelo agente delitivo infrator 

da norma, de modo a viabilizar, concomitantemente, a segurança social e a reprimenda do 

delito sem contudo desconsiderar a existência dos direitos fundamentais do violador da norma. 

                                                
6  O novo embasamento do Estado Democrático de Direito, tem como primeiro pilar o novo conceito de 

Sociedade Democrática de Direito, assim entendido o conjunto de pessoas que se identificam como formadoras 

de uma comunidade política consistente em sua diversidade e dirigida ao exercício pleno de prerrogativas e 

deveres individuais e coletivos definidos e concretizados de si para si mesma. Essa nova conceituação do Estado, 

não se conforma apenas à democracia representativa e sim amplia o espaço público de poder capaz de coordenar 

e conviver com a atuação e interesses das organizações não estatais na efetivação de uma democracia 

participativa que avança para além da ação dos agentes privados, com vistas a democratizar a própria atividade 

estatal, constituindo, assim, o segundo pilar (LEAL, 2006, p. 21).  
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 Destarte a punição deve ser utilizada quando necessária a preservação da pacificação 

das relações sociais, consistindo a pena em recurso elementar ao qual o Estado apenas deverá 

se utilizar quando detectada a imprescindibilidade desta para salvaguardar a convivência entre 

os homens (GIMBERNAT ORDEIG, 1981, p. 115). Sob essa perspectiva depreende-se que a 

ideia de punição deverá ter por norteio a premissa da necessidade, competindo apenas ao 

Estado, através do exercício do ius puniendi desta fazer jus, quando indispensável a 

manutenção da pacificação social e da tutela do bem jurídico relevante. 

O exercício do ius puniendi pelo Estado denota assim limitações, implicando estas no 

mecanismo apto a definir as diretrizes do exercício punitivo, de modo que o sancionamento 

apenas deve ser utilizado quando este se manifestar indispensável a manutenção da 

convivência coletiva de forma pacífica (ROXIN, 2006, p. 32). Destarte, a imposição punitiva 

encontra balizas, devendo ser observado pelo legislador ao impor a sanção penal não só a 

fixação obrigacional que deve ser cumprida pelo violador da norma, mas, também, a criação 

de direitos que tendem a resguardar a legalidade do exercício punitivo.  

A pena pode ser compreendida como o impulsionamento estatal que tende a devolver 

com o mal punitivo ao mal delitivo, de modo a carregar como característica a ideia de 

retribuição, a punição consiste em atividade ínsita ao ser humano e a vivência em sociedade 

(MAGGIORE, 1972, p. 243). Contudo a pena na contemporaneidade não congrega em si 

apenas uma finalidade apta a retribuir o mal ocasionado à sociedade com a violação do bem 

jurídico, primando ainda pela prevenção, ou seja, a ideia de evitabilidade do delito.  

Resta ainda atrelada a ideia da finalidade da pena na contemporaneidade a concepção 

de ressocialização, que passa a ser compreendida como a possibilidade de, ao se punir 

viabilizar o retorno conscientizado do ex-detento ao convívio social e reintegrá-lo pós-sanção, 

congregando em si a devolução do mal que este ocasionara a sociedade com a imposição 

punitiva mas indo-se além, pois busca-se reinseri-lo na mesma coletividade de violação da 

norma agora conscientizado do prejuízo existente quando da prática delitiva ao violador. 

Contudo, para que a ideia da imposição sancionatória passasse a restar fixada no 

âmbito de um Estado de Direito como instrumento apto a punir, mais que ao mesmo tempo 

congregue em si a ideia de reabilitação social do violador da norma penal, observou-se o 

desenvolvimento de etapas sociais que contribuíram para a visualização da ideia de sanção 

penal conforme vislumbrada no atual contexto social.  
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A expressão pena advém assim do latim poena e do grego poiné, correspondendo à 

ideia de imposição de castigos de natureza física ou moral que passam a ser fixadas aos 

transgressores dos regramentos normativos. Desse modo, a pena apresenta a existência de um 

sofrimento a ser percorrido pelo autor do delito, sendo este manifesto com a anuência social 

(PESSINA, 1913, p. 589-590). 

A pena corresponderia, num primeiro momento, à expressão da devolução do mal 

causado pelo agente delitivo quando da prática da infração penal, implicando, pois, na 

manifestação de um castigo, de uma reprimenda que altera sua intensidade quanto à 

retribuição do mal ao criminoso no decorrer da evolução histórica da sociedade. 

A existência da pena passa, portanto, a ser compreendida como a institucionalização 

estatal do exercício punitivo, de modo a viabilizar a minimização da reação coletiva violenta 

em face de um desvio que tende a ser dotado de intolerância social, trazendo ao infrator a 

garantia contra a manifestação de arbítrios punitivos e excessos através do controle social 

(FERRAJOLI, 2014, p. 235).    

A ideia de punição encontra amparo no desenvolvimento histórico-social da 

humanidade, perpassando assim por diferentes etapas, tendo por objetivo precípuo a 

contenção do delito e a pacificação das relações sociais. Depreende-se das primeiras ideias de 

punição a reação social, onde a punição se apresentava como uma resposta coletiva em 

desfavor das ações antissociais, sendo uma consequência social em face da perda da 

pacificação da convivência em sociedade (BATISTA, 2000. p. 32).  

Nesse contexto, a punição oriunda da reação social ao delito congregava em si uma 

finalidade dúplice, que consistia em extirpar de determinada coletividade aquele que desta se 

tornara inimigo com a prática delitiva e a violação da pacificação social, bem como obstar a 

contaminação pelo infrator aos demais integrantes da comunidade (CALDEIRA, 2009, p. 

260). 

Em momento subsequente ao período da reação social, ganha espaço o período da 

vingança privada, onde observa-se um crescimento do grupo social, fazendo com que este 

comece a se dividir em grupos menores e, por conseguinte, passe a explorar a ideia de que 

cada subgrupo carrega consigo o direito de punir segundo sua conveniência (CORRÊA; 

SHECARIA, 2002, p. 26).  
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A vingança privada consistira na consequência advinda da primeira modalidade de 

pena, em que o fundamento sancionatório possuía apenas um viés retributivo, devolvendo ao 

infrator o mal que o mesmo ocasionara quando do cometimento da infração penal. A pena 

como decorrência de uma vingança privada era exercida não só por parte da vítima do dano, 

mas por seus parentes ou pelo próprio grupo social ao qual ele pertencia (CALDEIRA, 2009, 

p. 261). 

Através da ideia da punição, segundo as diretrizes da vingança privada, a sanção se 

apresentava como fixação imposta exclusivamente pelo próprio ofendido como forma de 

devolução do mal causado pela prática do delito, desconsiderando-se qualquer ligação da pena 

imposta com a pessoa do criminoso ou com o crime cometido (NUCCI, 2007, p. 59).  

A Lei de Talião ganha destaque no âmbito da ideia de vingança privada, à medida que 

busca, segundo contornos proporcionais, a devolução equânime ao mal causado a pessoa do 

agente delitivo. A punição, segundo a vingança privada, perpassa pela tese suscitada na Lei do 

Talião, que tende a devolver o mal causado de modo equitativo ao dano ocasionado pelo autor 

do delito, demonstrando o avanço social punitivo, pois passava a trazer, ainda que de forma 

incipiente, uma concepção ainda inicial da ideia de equilíbrio ao se punir, ao apregoar a ideia 

de “olho por olho, dente por dente”, depreende-se que a retribuição do mal causado ao 

sancionar o criminoso deveria ser equivalente ao dano que este ocasionara (NUCCI, 2007, p. 

59). 

Mais adiante, a ideia trazida pela Lei de Talião passou a consolidar a expressão da 

punição por composição, de modo que a infração delitiva já não implicava na fixação de um 

sofrimento pessoal ao infrator, mas no estabelecimento de um sancionamento de impacto 

material ao mesmo, fazendo com que em face do delito o violador da norma devesse vir a 

pagar o equivalente ao preço de um resgate como expressão punitiva a sua infração, através 

da entrega de bens ou pecúnia (MAGGIORE, 1972, p. 245). 

Com a difusão da religião e sua influência perante os grupos sociais, observa-se o 

deslinde do denominado período da vingança divina, onde as normas denotavam natureza 

religiosa. Através da ideia de vingança divina ao agressor deveria ser imposta a sanção para 

abrandar a ira dos deuses e reconquistar a sua benevolência (CALDEIRA, 2009, p. 262).  

A ideia do divino que incidiria na fixação punitiva também encontrava amparo na 

manifestação probatória do estado de inocência ou de culpabilidade do suposto autor do 
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crime, a medida em que a prova dos fatos era feita através das “provas de Deus”, onde fazia-

se com que a pessoa acusada caminhasse sobre o fogo e, na eventualidade desta não vir a 

contrair queimaduras, seria considerada inocente das imputações que lhe acusavam, do 

contrário, seria considerada culpada (CALDEIRA, 2009, p. 262). 

Verifica-se assim o misticismo religioso envolto na punição que, inclusive passa a 

atribuir ao sobrenatural a própria constituição probatória da ideia de culpabilidade em face da 

manifestação ou não do crime, o que, por conseguinte tendia a formalizar o afastamento da 

concretude sancionatória que perpassasse a fixação de uma contenção da infração penal e a 

tutela do bem jurídico em si. 

O período da vingança pública, em contrapartida, passa a trazer ao lume a ideia de 

pacificação social que começa a ganhar amparo quando da manifestação da sanção. Segundo 

as premissas da vingança pública tende-se a considerar que a existência de conflitos e guerras 

privadas implicariam em óbices a consolidação da paz pública (CALDEIRA, 2009, p. 262).  

A vingança pública vem a se apresentar assim como decorrência da evolução das 

organizações sociais, bem como em face do avanço da vida política, trazendo por 

consequência a existência de comunidades maiores e centralizadoras do poder. Através do 

desenvolvimento da concentração do poder, a pena se manifesta como uma reação desta 

coletividade ao violador da norma de convivência pacífica, fazendo com que a ideia de sanção 

passasse a estar concentrada na ideia de autopreservação (CALDEIRA, 2009, p. 262).  

A compreensão da organização social, segundo as diretrizes de um Estado 

contratualista, tende a ganhar força no âmbito da vingança pública, a medida em que é a partir 

dessa perspectiva que se passa a consolidar a proteção social através da fixação do poder 

estatal, sendo o poder punitivo uma das expressões de influência do Estado na busca da 

preservação da vivência em sociedade.  

Como desdobramento da vingança pública extrai-se a manifestação da concepção de 

prevenção da pena, tendo em vista que a preservação precede qualquer forma de agressão ao 

bem jurídico tutelado pela norma, trazendo ao lume a ideia de evitabilidade do delito como 

meio apto a salvaguarda social (CALDEIRA, 2009, p. 262). 

Após a Antiguidade, o Estado passara a chamar para si a responsabilidade pelo 

estabelecimento da sanção penal, vindo a denotar o direito e dever de solucionar as lides em 
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matéria de infração penal mediante a aplicação de pena ao agente delitivo, de modo a trazer 

para a figura do Estado o exercício do ius puniendi (CALDEIRA, 2009, p. 264).  

Como consequência da existência de um Estado que toma pra si o exercício do ius 

puniendi, segundo as diretrizes da vingança pública, a atividade estatal passa a dizer o direito 

que deve ser aplicado ao caso em concreto, fazendo com que o sancionamento venha a ser 

exercido pelo Estado, ao se estatuir que incumbe a este executar o teor de suas decisões, de 

modo a não só fixar qual a reprimenda adequada em face da violação da norma, mas como 

esta deverá ser executada. 

Depreende-se assim a ideia de que a pena se apresenta como meio apto a preservação 

da pacificação social, onde a expressão punitiva deve restar pautada pela proporcionalidade, 

destacando-se que a sanção que exceda a necessidade de mantença da salvação pública denota 

injustiça por natureza. A concepção de equilíbrio punitivo tende a ser assim a visão de uma 

punição ponderada, que não ultrapassa os limites do razoável a preservação da vida em 

sociedade (BECCARIA, 2011, p. 18).   

Destarte, a ideia de punição que tende a sancionar preservando a humanidade, 

conforme se vislumbra no contexto social hodierno, atravessou diversas etapas evolutivas, de 

modo que mesmo que a formação da pena na atualidade ainda se apresente detentora das 

vicissitudes expressas outrora, no que tange à expressão desumana, tal intento não encontra 

amparo no plano normativo contemporâneo, perfazendo com que a realidade punitiva venha 

ser destoante da própria proteção constitucional ora existente ao apenado. 

À proporção que a imposição punitiva passar a restar manifesta sob um viés dotado de 

maior humanidade, afastando assim a penúria sancionatória, passa-se a atribuir expressividade 

a ideia de uma sanção que tende a se adequar a imposição da reprimenda da pena em face da 

violação da norma de convivência social pacífica, mas que, em contrapartida, não tende a 

fulminar a dignidade humana do infrator (BECCARIA, 2011, p. 24).   

Pugnando assim pela existência da penalidade proporcional aos delitos deve-se 

viabilizar a punição que tenda a ser, concomitantemente, eficaz aos anseios sociais de 

devolução ao infrator do mal ocasionado e que congregue também o menor grau de crueldade 

ao corpo do culpado (BECCARIA, 2011, p. 45). Dessa maneira, verifica-se que a imposição 

sancionatória não pode desconsiderar a ideia de satisfação social quanto à reprimenda imposta, 
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contudo, esse anseio de contentamento social não pode descurar a existência de uma punição 

que busque a extirpar a penúria da sanção. 

A aplicação da pena sob um viés retributivo-preventivo deve se apresentar suficiente 

para evitar novos delitos, novos desrespeitos ao “acordo” prefixado entre os indivíduos. Deve 

ainda a pena denotar natureza proporcional à infração cometida. A observância da eficácia 

dos meios de execução da pena deve se apresentar com relevo, devendo ser ao mesmo tempo, 

meio apto a causar a menor crueldade possível ao culpado, pois, quanto mais desumanas 

forem as penas, mais ardilosas serão as condutas dos infratores ao buscar evitá-las 

(BECCARIA, 2011, p. 59).  

O êxito executório da punição encontra amparo quando a sanção imposta tende a inibir 

a existência de novas condutas delitivas através da pena eficaz e, quando se fixa a pena 

adequada, em contrapartida, a barbárie punitiva não encontra espaço. Nesse sentido a pena 

que tende a evitar a reiteração da conduta criminosa no cenário social prima pela existência de 

uma reprimenda firme, mas que não traga em si a truculência.   

Partindo dessa premissa exsurge a manifestação da pena de privação da liberdade que, 

segundo os contornos da pena pautada por um ideário humanizado, afasta a existência de 

torturas imoderadas e de castigos físicos atrozes, perfazendo com que a consequência punitiva 

da infração penal venha a encontrar espaço apenas através da privação do direito de ir e vir.  

A ideia da privação da liberdade como pena encontra suas origens ainda na Idade 

Média, no âmbito das prisões eclesiásticas, sendo elas o meio apto a fazer com que o escopo 

punitivo viesse a fazer com que o recluso passasse a refletir e arrepender-se7 da infração 

cometida, implicando a reclusão em mecanismo de reflexão do agente delitivo sobre o mal 

que este ocasionara ao delinquir (CALDEIRA, 2009, p. 264).  

Detecta-se assim que o surgimento da pena privativa de liberdade viera a implicar em 

uma grande evolução da expressão punitiva, à medida em que denotava a evolução social no 

sentido de afastar a crueldade do sancionamento mas que, contudo, não excluiu a realidade da 

consequência punitiva ante a reprovabilidade da conduta que implicara na existência de uma 

infração penal. 

                                                
7  A existência do cárcere como localidade adequada a penitência e meditação, dá origem a palavra 

“penitenciária” (CALDEIRA, 2009, p. 264). 
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Sob essa perspectiva, o cerceamento do direito de ir e vir como forma de punição em 

face da infração penal se apresenta como um marco evolutivo de relevo no exercício do ius 

puniendi estatal, pois apresenta, prima facie, o afastamento da degradação punitiva de outrora, 

através da tendência de extirpação das penas cruéis, desumanas e degradantes. 

A imposição sancionatória por parte do Estado ao infrator penal através da privação de 

sua liberdade consiste em modalidade punitiva que se apresenta como pena fixada no cenário 

social contemporâneo, sendo uma expressão recente da forma de punir. Destarte, a variação 

da pena no decorrer da evolução histórica da sociedade perpassou da imposição punitiva 

oriunda de retribuições através de castigos, torturas e açoites para a privação da liberdade 

(CALDEIRA, 2009, p. 264). 

Em período que antecede o século XVIII a punição ao agente delitivo denotava como 

característica básica a imposição de penas aflitivas, à medida em que se estabelecia que o 

corpo do homem deveria responder pelo mal que este ocasionara. Desse modo, os olhos eram 

arrancados, ocorria a mutilação dos membros, a pena de morte era manifestada através de 

crucificações e torturas, fazendo com que a retribuição ao mal causado pelo criminoso se 

apresentasse através do sofrimento físico e mental (CALDEIRA, 2009, p. 267-268). 

A concepção punitiva denota alterações quanto à ideia de pena aflitiva a partir do final 

do século XVIII, onde o período iluminista teve fundamental importância para a alteração do 

pensamento punitivo, à medida em que a percepção do ser humano deixara de ser vislumbrada 

como mero objeto para ser encarado como sujeito, fazendo com que, paulatinamente, as penas 

aflitivas fossem sendo substituídas pela privação da liberdade (CALDEIRA, 2009, p. 267). 

A passagem do absolutismo consolidado no Antigo Regime para o Estado 

Constitucional constituíra-se em ponto crucial para a alteração da concepção de pena, 

implicando na manifestação de uma gradativa atenuação do rigor sancionatório e perfazendo 

com que desaparecessem das legislações regulamentadoras da punição as penas corporais 

(MIR PUIG, 1996, p. 37).  O aprisionamento nesse contexto, passara a consistir na punição 

que tolhia o criminoso do seu direito à liberdade, afastando a pena aflitiva de outrora e 

tencionando à implementação da pena dotada de viés humano, de modo a considerar o 

violador da norma como sujeito de direitos. 

Foi graças às ideias do Iluminismo, através das obras de Beccaria e John Howard, que 

o movimento que pugnava pela humanização no aprisionamento passou a ganhar força. 
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Destaca-se também a atuação de Jeremias Bentham (1748-1832), filósofo e jurisconsulto 

inglês que conseguiu disseminar a ideia de ressocialização, ao afirmar que os detentos 

deveriam cumprir a pena privativa de liberdade em condições dignas e favoráveis à sua 

reabilitação (AMARAL, 2016). 

A punição começa a ganhar contornos humanizados a partir da metade do século 

XVIII, através dos fundamentos exarados pelos ideais iluministas de Beccaria, Montesquieu, 

Voltaire, Rousseau e outros. O movimento humanitário na fixação punitiva ganha força 

através da obra Tratado dos Delitos e das Penas escrito por Cesare Beccaria, que traz ao lume 

o rompimento com os estigmas de um Direito Penal fundado no sofrimento e na expressão de 

penas aflitivas (ALVES, 2006, p. 55-56).  

Antes do século XVIII, observa-se a fixação da punição através da retribuição ao 

agente delitivo em face do mal causado à vítima, de modo que o mal que se causa é o mal que 

se sofre. Contudo, na fase da humanização, a pena continua a conter seu caráter reprovador, 

mas esta deve se expressar sem desconsiderar o criminoso como sujeito de direitos (ALVES, 

2006, p. 56-57). 

A implementação da humanização na imposição da pena cria para o Estado 

responsabilidades no exercício de seu poder punitivo máximo, haja vista que se antes o 

Direito Penal submetia o indivíduo ao suplício extremo, o contrato social refaz as relações, a 

partir do que se estabelece um equilíbrio entre a capacidade de punir e o ônus de ser punido. 

Ao Estado, cabe impor sanções, na hipótese de violação de alguma de suas normas, enquanto, 

ao indivíduo, resta-lhe sujeitar-se às punições, desde que fixadas em consonâncias com as 

normas (ALVES, 2006, p. 66). 

Segundo as diretrizes da humanização ao se punir, verifica-se que Estado e indivíduo 

passam a se submeter a um mastro comum, cujo leme fixa limites a ambos, de modo que de 

um lado, o Estado garante ao indivíduo limites mínimos que lhe protejam a dignidade, e de 

outro, a sociedade se sujeita às sanções, por meio de lei (ALVES, 2006, p. 66).  

Elencando a ideia de limitação ao exercício punitivo do Estado, verifica-se o fato de 

que cada cidadão possui deveres a cumprir ante a necessidade de respeito à sociedade e aos 

regramentos que a circunda, esta, igualmente, também detém obrigações a cumprir com 

respeito a cada cidadão (BECCARIA, 2011, p. 115). Examina-se, pois, que a fase da 

humanização trouxe significativa diminuição da severidade penal no que é pertinente às penas 
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aflitivas. Compreende-se que a humanização da pena nada mais será que um meio de 

proporcionalidade, com que se atingirá a limitação do poder punitivo (FOCAULT, 1987, p. 

77). 

Contudo detecta-se que, em pleno século XXI, ainda não se consegue visualizar com 

clareza a efetiva superação das mazelas sancionatórias do passado, marcadas, sobretudo, pelo 

castigo corporal. Dessa maneira detecta-se que a execução da pena ainda carrega em si as 

vicissitudes anteriores, apesar da vultosa mudança do ideário punitivo (OLIVEIRA, 2007, p. 

02). 

 Nesse contexto, verifica-se que a punição em face da existência da infração penal 

trazia a imposição de castigos dotados de maior severidade, onde o agente delitivo deveria ter 

por retribuído o mal causado com a própria vida ou com o próprio corpo, afastando a ideia de 

humanização ao se punir, pois buscava-se apenas devolver o mal causado quando do 

cometimento do crime. 

 Contudo, mesmo em face da consolidação da pena privativa de liberdade, que passa a 

primar pelo sancionamento penal que afasta a pena aflitiva e expõe a privação da liberdade 

como sanção que tende a retribuir o mal causado de forma proporcional ao dano causado pelo 

agente delitivo, e, concomitantemente, prevenir e ressocializar, ainda se detecta a exposição 

do apenado a penúria no cumprimento da pena8. A realidade prisional se encontra dotada de 

degradação quando do cumprimento da pena, mesmo em face da tutela à dignidade humana 

do apenado e do combate às penas aflitivas, fazendo com que a penúria carcerária também 

apresente expressividade em face do cenário prisional feminino9. 

 Quando diante das discussões que circundam as peculiaridades do cumprimento da 

pena privativa de liberdade por mulheres, a expressão de aflição punitiva ainda se encontra 

mais marcante, haja vista a desconsideração às diferenças de gênero entre homens e mulheres 

que cometem infração penal, o que tende a violar de forma ainda mais explícita os direitos 

individuais da mulher encarcerada. 

                                                
8 A utilização do aparelho penal de controle social para determinar (lei penal), valorar (processo) e transformar 

(pena) personalidades consideradas perigosas (outsiders) conforma com um projeto político-criminal 

antidemocrático, tendente à profilaxia social, típico de sistemas totalitários (FOCAULT, 1987, p. 225).  
9 A estrutura etiológica, representada pelos institutos avaliados, converge no sentido de fundamentar e justificar 

ideologicamente o modelo penalógico ressocializador que, como os demais conceitos presentes no discurso 

oficial, sofrem a profunda carência de significado (CARVALHO, 2008, p. 139).  
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A análise dos fatores que ensejam a inserção da mulher no contexto do crime e a 

evolução histórica do aprisionamento feminino ainda se encontram pouco exploradas, de 

modo que a tradição criminológica tende a ignorar o envolvimento de mulheres com o crime, 

partindo da premissa de que a criminalidade se apresenta como um fenômeno social de 

predominância masculina (FREITAS, 2016, p. 06). 

Deve-se destacar que a fixação sancionatória não deve afastar direitos e garantias 

constitucionalmente estabelecidos à pessoa que cumpre pena privativa de liberdade. Contudo, 

a realidade prisional feminina tende a afastar a igualdade entre homens e mulheres 

enclausurados, à medida que desconsidera peculiaridades do gênero feminino. 

A privação da liberdade da mulher apresenta particularidades que trazem maiores 

percalços ao cumprimento da pena, como bem se pode detectar quando comparativamente 

observado o aprisionamento feminino e o aprisionamento masculino, denotando assim 

expressão da desigualdade de gênero na imposição sancionatória, que não pode restar por 

esquecida pelo Estado, de modo a viabilizar uma efetiva tutela aos direitos fundamentais da 

mulher presa (GRACIANO, 2010a, p. 59).  

 Verifica-se assim que a expressão da pena na atualidade consiste na busca da 

devolução ao criminoso ao mal que este ocasionara à sociedade, quando do cometimento 

delitivo, apresentando a sanção a ideia de prevenção do crime no cenário social. Contudo, não 

se pode desconsiderar que a pena no âmbito social brasileiro traz a necessidade de reabilitação 

do apenado, conforme as diretrizes ínsitas ao escopo nuclear da execução da pena. 

 Nesse sentido, detecta-se que a previsão legal e constitucional da pena na 

contemporaneidade tende a combater os vícios ainda inerentes ao aprisionamento de outrora, 

afastando a aflição punitiva e pugnando pela privação da liberdade lastreada pela 

concomitante observância da tutela dos direitos individuais do apenado não atingidos pela 

sanção penal.  

Os objetivos insertos na punição, segundo a ideia de pena no contexto social 

contemporâneo, passam a se coadunar com as perspectivas constitucionais, de modo a estatuir 

a ideia de pena que tende a resguardar a dignidade humana e reabilitar o agente delitivo ao 

convívio social através da reeducação do apenado quando da aplicação da pena. 
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Seguindo a premissa constitucional, a Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP) 

passa a travar a ideia sancionatória que não almeja apenas retribuir o mal ocasionado pela 

prática criminosa, mas, concomitantemente prevenir a expressão do delito, estendendo a 

finalidade ínsita da pena os contornos de humanidade, de modo a pugnar pela ressocialização 

e reeducação do apenado. A ideia de ressocialização como objetivo ínsito da punição tende a 

expressar uma nova visão da pena que não mais anseia exclusivamente em reprimir o delito e 

devolver o mal causado pelo infrator quando da violação da norma, mas busca-se reabilitar o 

apenado ao convívio social10. 

Detecta-se assim que a finalidade hodierna da pena tende a pugnar pela ressocialização 

como direito básico do apenado, propiciando-lhe a oportunidade de ser reabilitado ao 

convívio social, bem como buscando-se afastar este do contato com o crime após o 

cumprimento de sua pena privativa de liberdade, buscando assim viabilizar, através da ideia 

reeducativa da pena, reinserir o apenado na vida social após o cumprimento de sua pena. 

Segundo a compreensão punitiva no âmbito de um Estado de Direito, a concepção 

ressocializadora se apresenta como finalidade ínsita a imposição sancionatória, ao fixar 

limitações a atuação do Estado em face da imposição da pena privativa de liberdade, passa-se 

a inadmitir a busca desenfreada e a qualquer custo pela reintegração do recluso, implantando-

se assim a pena que se coaduna com a preservação dos direitos individuais do apenado 

(JARDIM, 2011, p. 10)  

Ao punir o Estado deve agir com racionalidade, respeitando o direito à liberdade de 

escolha dos indivíduos. Incumbe ao Estado não apenas o dever de reabilitar o condenado, mas, 

viabilizar que a atuação estatal deva se dar com o dever de oferecer ao condenado condições 

de se ressocializar, primando assim, pela eficácia reintegralizadora. (JARDIM, 2011, p. 10). 

A legislação brasileira fez questão de dispor em vários diplomas legais a obrigação ao 

respeito pela integridade moral dos presos. Observa-se em tais disposições a adoção, pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, do princípio da dignidade humana. Nesse 

sentido, qualquer pessoa privada de sua liberdade deve ser tratada com o respeito devido à 

dignidade inerente a todo ser humano (JARDIM, 2011, p. 10-11).  

                                                
10 Hassemer ao descrever sobre os impasses ínsitos a implementação da ideia de ressocialização estatui que “[...] 

os problemas começam com a falta de acordo sobre o conteúdo da meta de ‘socialização’ ou ‘ressocialização’,  

um acordo que tão pouco é fácil e que se possa conseguir a curto prazo (HASSEMER, 1984, p. 355) 
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A finalidade ressocializadora da pena, que tende assim a buscar reabilitar o apenado ao 

convívio social após o cumprimento de sua sanção penal, consiste, pois, em observar 

condição de sujeito de direitos do apenado e, por conseguinte, em manifestação do respeito à 

dignidade humana deste, pois, a condição de ser humano por si só, garante ao apenado o 

direito fundamental à tutela de seus direitos individuais resguardados constitucionalmente. 

1.2 A prevalência da dignidade humana ao punir segundo a Constituição 

Federal de 1988 

As balizas que regem um Estado de Direito devem apresentar-se norteadas pela 

prevalência da dignidade humana em sua essência, estatuindo à tutela ao valor humano pelo 

fato de ser humano e, partindo-se dessa premissa, a dignidade humana não resta por afastada 

em face da fixação punitiva por parte do Estado, constituindo-se em essência constante ao ser 

humano que não pode restar por afastada àquele que delinque. 

Encontrando expressão como um valor inerente ao ser humano, a dignidade humana 

encontra amparo inicial quanto às suas origens ainda segundo as diretrizes dos preceitos da 

doutrina cristã, pois, com o advento das ideias do cristianismo, o embasamento e consolidação 

dos ensinamentos de Cristo passaram a difundir os primeiros resquícios da concepção de 

dignidade humana (BARCELLOS, 2008, p.122).   

A dignidade da pessoa humana11 pode ser compreendida como um valor supremo que 

atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, apresentando assim a sua 

relevância na ótica do Estado de Direito como a demonstração de um preceito que integra 

todos os direitos fundamentais (AWAD, 2006, p. 111). 

A análise da dignidade humana como um valor inserto em todos os direitos 

fundamentais depreende-se da aferição desta como um preceito essencial a existência dos 

                                                
11 A dignidade da pessoa humana, na sua acepção contemporânea, tem origem religiosa, bíblica: o homem feito 

à imagem e semelhança de Deus. Com o Iluminismo e a centralidade do homem, ela migra para a filosofia, tendo 

por fundamento a razão, a capacidade de valoração moral e autodeterminação do indivíduo. Ao longo do século 

XX, ela se torna um objetivo político, um fim a ser buscado pelo Estado e pela sociedade. Após a 2ª. Guerra 

Mundial, a ideia de dignidade da pessoa humana migra paulatinamente para o mundo jurídico, em razão de dois 

movimentos. O primeiro foi o surgimento de uma cultura pós-positivista, que reaproximou o Direito da filosofia 

moral e da filosofia política, atenuando a separação radical imposta pelo positivismo normativista. O segundo 

consistiu na inclusão da dignidade da pessoa humana em diferentes documentos internacionais e Constituições 

de Estados Democráticos. Convertida em um conceito jurídico, a dificuldade presente está em dar a ela um 

conteúdo mínimo, que a torne uma categoria operacional e útil, tanto na prática doméstica de cada país quanto 

no discurso transnacional (BARROSO, 2010, p. 04). 
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direitos fundamentais, de modo a examinar-se que cada direito fundamental carrega em seu 

âmago a essência da dignidade humana em si. 

 No âmbito das organizações sociais contemporâneas a dignidade da pessoa humana 

pode ser vista como um ponto de ética que denota plena anuência nas sociedades ocidentais, 

perfazendo assim com que a sua integração no plano dos ordenamentos jurídicos passe a 

ganhar robustez (BARROSO, 2010, p. 02). 

 Nesse ínterim, observa-se o estrito vínculo da ideia de dignidade da pessoa humana com 

as premissas do direito natural. Nessa perspectiva ao se analisar o direito natural como 

manifestação ínsita ao homem, detecta-se, que todos os seres humanos denotariam igualmente 

quanto a possuir dignidade em face da condição de serem humanos (AWAD, 2006, p. 113). 

O simples fato de nascer e congregar em si a natureza de pessoa humana, perfaz o 

resguardo da dignidade humana ao homem, efetivando assim a relevância da dignidade 

humana como valor supremo a integrar a ordem jurídica brasileira no plano constitucional 

como fundamento da República Federativa do Brasil. Tendo por premissa a significativa 

importância da relevância da dignidade humana em face de uma ordem democrática, a 

Constituição Federal de 1988 (CF) estatui através do art. 1º, inciso III a prevalência da 

dignidade humana como um dos fundamentos norteadores da República Federativa do 

Brasil12. 

Compreendendo a dignidade humana como aspecto central em um Estado de Direito a 

Constituição Federal de 1988 passa a estabelecer esta como preceito básico e apto à 

consolidar-se através da expressividade dos direitos fundamentais expostos 

constitucionalmente, dispondo no âmbito do art. 1º, inciso III da CF/88 a existência da 

dignidade humana como fundamento constitucional. 

Como decorrência da necessidade de observância da dignidade humana, inclusive em 

face do sujeito à punição, a norma constitucional tece ainda por consideração acerca da 

fixação da pena quais as espécies de sanção que são admitidas e vedadas pela ordem 

                                                
12 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: [...] III – a dignidade 

da pessoa humana; [...] (BRASIL, 1988). 
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constitucional, de modo a trazer por corolário da expressão das espécies de pena admitidas 

pela CF/88, a dignidade humana. 

 Observa-se assim, segundo o art. 5º, inciso XLVI da CF/88 a admissão das seguintes 

espécies de pena: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social 

alternativa, e por fim, suspensão ou interdição de direitos (FERREIRA, 2008, p. 34). Sob essa 

perspectiva o legislador constitucional primou por afastar da existência da CF/88 a expressão 

de punições que apresentassem em si degredo e penúria punitiva, haja vista que estas 

desconsideram a essência humana do agente delitivo e, por conseguinte afasta o direito deste à 

pena pautada pela dignidade humana. 

O Constituinte de 1988 deixou claro que o Estado Democrático de Direito tem como 

fundamento a dignidade da pessoa humana, reconhecendo assim na dignidade pessoal a 

prerrogativa ínsita a todo ser humano em ser respeitado como sujeito de direitos, de não ser 

prejudicado em sua existência. As constituições democráticas passam a apresentar como 

ponto em comum a expressa disposição do princípio da dignidade da pessoa humana, devendo 

este ser entendido como uma previsão normativo-constitucional que denota superioridade 

hierárquica no ordenamento jurídico, de modo a orientar todo o sistema de criação legislativa 

infraconstitucional (AWAD, 2006, p. 112-113). 

A relevância da dignidade da pessoa humana implica no fato de essa consistir em um 

valor que atrai a realização dos direitos fundamentais do Homem, em todas as suas dimensões, 

destacando assim a dignidade humana como um preceito constante no âmbito dos direitos 

fundamentais (SILVA, 2002, p. 174). Destarte, observa-se que a essência dos direitos 

fundamentais encontra expressão na dignidade da pessoa humana, consistindo no fenômeno 

denominado de consubstancialidade parcial dos direitos fundamentais na dignidade da pessoa 

humana (SARLET, 2009, p. 114).  

A consubstancialidade dos direitos fundamentais na dignidade humana 13  pode ser 

vislumbrada em face de que, apesar da dignidade humana encontrar como instrumento de 

manifestação os direitos fundamentais, estes passam a ser concretamente realizados quando 

                                                
13  Após a universalização dos direitos do homem, passou-se a reconhecer que toda pessoa é portadora de 

dignidade, qualidade intrínseca a ela, que não pode ser dela dissociada. É, também, a dignidade, irrenunciável e 

indisponível. Como consequência, a pessoa é reconhecida com valor em si mesma e possuidora de direitos 

fundamentais. Esses direitos garantem às pessoas a autodeterminação de suas vidas, sem indevidas ingerências 

do Estado, de modo que, constituindo, as pessoas, a finalidade precípua do ordenamento jurídico, não podem ser 

consideradas um mero meio ou objeto da atividade estatal (OLIVEIRA, 2014, p. 27).    
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examinados que congregam em si o valor ínsito a dignidade humana (SARLET, 2009, p. 114). 

A consolidação da dignidade humana passa portanto a encontrar amparo existencial através 

dos direitos fundamentais, fazendo com que estes possuam em si o valor ínsito a tutela da 

dignidade humana e, por conseguinte, a valorização da essência humana. 

A dignidade humana se apresenta assim como um valor que se encontra 

intrinsecamente vinculado aos direitos fundamentais, de modo a materializar-se através destes, 

consistindo assim na existência de uma via dúplice, onde a dignidade humana encontra 

concretude através da manifestação dos direitos fundamentais e estes, por conseguinte, apenas 

encontram existência em face de implicarem em meio apto a viabilizar a concretização de 

direitos ínsitos ao ser humano através da valoração da dignidade humana. (SARLET, 2009, p. 

114).  

Nesse sentido, os direitos fundamentais vêm a ser vistos como a manifestação 

positivada em uma ordem constitucional, detentor de significativa natureza principiológica, 

possuindo como objetivo precípuo a proteção da dignidade humana, destacando-se como a 

intrínseca característica constante em todo ser humano pelo simples fato de ser um humano 

(LOPES, 2001, p. 35).  

A compreensão da dignidade humana se encontra estritamente ligada aos direitos e 

garantias fundamentais, de modo a integrar um dos princípios constitucionais que incorporam 

as exigências de justiça e de valores éticos, passando, pois, a conferir suporte axiológico ao 

sistema jurídico. A dignidade da pessoa humana é assim concebida fundamentalmente como 

um valor, firmando seus alicerces na construção de diretrizes para todo o sistema jurídico 

(PEREZ LUÑO, 1991, p. 288). 

Como desdobramento da percepção da dignidade humana, observa-se que esta pode 

ser compreendida como a imposição de limitações à atuação estatal e o dever de proteção pelo 

Estado. Observa-se tal intento à medida que a dignidade humana fixa certo controle à atuação 

do Estado, buscando inibir violações à dignidade pessoal por parte do poder público, mas, 

expondo também, o dever do Estado na promoção e realização de uma vida que pugne pelo 

resguardo de acesso à dignidade para todos (SARLET, 2009, p. 120).  



38 

 

Na seara penal a dignidade humana se apresenta como um princípio norteador de 

diversos outros que tendem a tutelar a dignidade no cumprimento da pena14, de modo a 

encontrar relevância no âmbito do princípio da individualização da pena, que busca na 

dignidade humana seu fundamento de validade (MACHADO; GUIMARÃES, 2014, p. 570-

571).  

No que é pertinente à análise do ius puniendi do Estado, observa-se que a 

manifestação do fundamento estatal da dignidade humana também se manifesta como ponto 

limitador deste, haja vista que, quando fixada a punição penal, os apenados devem cumprir 

suas penas sem que sejam desconsiderados como pessoas detentoras de direitos fundamentais, 

perfazendo assim com que a dignidade humana se apresente como uma garantia material para 

a realização e resguardo dos direitos fundamentais do infrator (SANTORO FILHO, 2003, p. 

43-46). 

A pena pautada pela dignidade mostra-se como expressão da evolução social, 

contemplando o emprego de meios destinados a auxiliar a recuperação dos apenados, atrelado 

à aplicação de medidas mais humanas, conformes aos Direitos Humanos, pois o cumprimento 

de uma pena não pode ser acompanhado pela perda da dignidade humana (ZAMBAM; 

ICKERT, 2011, p. 164).  

Verifica-se assim que a disposição expressa quanto à dignidade humana ante a fixação 

sancionatória através do ius puniendi do Estado, perfaz com que a punição não se apresente 

imoderada ante o pretexto de coibição delitiva e de resguardo da pacificação social, pois a 

prevalência dos direitos constitucionalmente previstos ao apenado devem ser a diretriz do 

Estado de Direito, haja vista que não se extirpa deste a sua essência de sujeito de direitos, 

fazendo com que a punição ocorra mediante o respeito da sua dignidade como pessoa. 

Nesse sentido, observa-se que a própria estruturação do direito punitivo deve encontrar 

reconhecimento adequado quando ele passa a ser estruturado segundo as balizas traçadas pelo 

fundamento da dignidade humana, que tende a primar pelo sancionamento que não ultrapassa 

os limites do razoável e que, por conseguinte, não viola direitos fundamentais (GUZMÁN 

DÁLBORA, 2008, p. 291).  

                                                
14 Em razão da adoção da dignidade humana como fundamento do Estado, o homem deve ser tratado com valor 

em si mesmo, não podendo ser posto como mero objeto da justiça penal. Ao homem sempre deve ser dada a 

oportunidade de realizações e de liberdade, mesmo quando seus direitos estão restringidos em razão do 

cumprimento de determinada sanção penal (DE LA CUESTA ARZAMENDI, 2009, p. 210-211).  
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Como expressão do dever de resguardo à dignidade humana no cumprimento da pena 

detecta-se a existência de preceitos constitucionais com tal finalidade, buscando primar pelo 

afastamento da violação à dignidade da pessoa do apenado e, por conseguinte, a afastar a 

degradação punitiva que desconsidere o apenado como sujeito de direitos. Nesse sentido, o 

constituinte apresenta como decorrência à necessidade de observância à dignidade humana no 

cumprimento da pena a manifestação dos direitos fundamentais a vedação de penas cruéis, 

desumanas e degradantes no âmbito da CF/88, ao estatui que “ninguém será submetido à 

tortura ou a tratamento desumano ou degradante”.  

O resguardo da dignidade humana no cumprimento da pena encontra tutela 

internacional quando se verifica expressamente a proibição de imposição sancionatória 

lastreada pela crueldade, desumanidade e degradação do detento. A Convenção Americana de 

Direitos Humanos, também denominado de Pacto San Jose da Costa Rica, do qual o Brasil é 

signatário, elenca em seu art. 5, n. 215 o afastamento a expressão punitiva lastreada pela 

violação à humanidade do apenado. 

Contudo, mesmo verificando a importância atribuída à dignidade humana no âmbito 

da normativo-constitucional brasileiro, que tende a considerar este como um dos fundamentos 

vetores da República Federativa do Brasil e princípio norteador dos direitos e garantias 

individuais do cidadão, detecta-se em face da realidade prisional brasileira a sua violação pelo 

próprio Estado (MACHADO; GUIMARÃES, 2014, p. 571). 

Nesse contexto, verifica-se o enfrentamento de problemas que fulminam a ideia de 

observância à dignidade humana de quem cumpre pena privativa de liberdade16, quando se 

examina a questão da superlotação carcerária, espancamentos de detentos e mortes dentro dos 

estabelecimentos prisionais, ausência de higienização e saúde, bem como em face do 

afastamento de programas de reabilitação (MACHADO; GUIMARÃES, 2014, p. 572).    

                                                
15 Artigo 5.  Direito à integridade pessoal 

[...] 

2.  Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.  Toda pessoa 

privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano (BRASIL, 1992). 
16 Dentro da prisão, dentre várias outras garantias que são desrespeitadas, o preso sofre principalmente com a 

prática de torturas e de agressões físicas. Essas agressões geralmente partem tanto dos outros presos como dos 

próprios agentes da administração prisional. O despreparo e a desqualificação desses agentes fazem com que eles 

consigam conter os motins e rebeliões carcerárias somente por meio da violência, cometendo vários abusos e 

impondo aos presos uma espécie de disciplina carcerária que não está prevista em lei, sendo que na maioria das 

vezes esses agentes acabam não sendo responsabilizados por seus atos e permanecem impunes (ASSIS, 2007). 
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O desrespeito à dignidade humana no cumprimento da pena privativa de liberdade 

encontra maior expressão ante a errônea ideia de que a fixação punitiva 17  advém do 

aviltamento humano e que, em face da quebra dos regramentos que protegem os bens 

jurídicos relevantes no âmbito social deve o apenado se sujeitar às vinganças impostas pelo 

Estado em face do mal causado, em nítida deturpação da real concepção punitiva na 

contemporaneidade (MACHADO; GUIMARÃES, 2014, p. 572). 

Ao devolver o mal causado pelo criminoso com a fúria da vingança, desconsiderando 

os direitos fundamentais do apenado no cumprimento da pena, tende o Estado a esquecer que 

a condição humana não se afasta do homem que delinque, mas deve ser preservada em face 

do apenado possuir como característica indissociável de si a condição de sujeito de direitos, o 

que, por conseguinte, faz com que a sua dignidade não possa restar por excluída deste 

(RIBEIRO, 2009). O aviltamento do ser humano em face de uma fixação punitiva atroz tende 

a violar a existência da dignidade humana ao se punir, de modo que a penúria carcerária que 

cerceia direitos individuais do apenado não se adequa as premissas da dignidade humana 

quando da fixação da pena. 

A realidade prisional feminina não se distancia das penúrias perpassadas nos 

estabelecimentos prisionais masculinos, de modo que as mesmas dificuldades e violações a 

direitos passam a ser vistas em face do encarceramento da mulher que delinque, tais como: 

maus-tratos, superlotação, falta de estrutura física adequada, falta de higiene, falta ou 

deficiência de assistência médica, violência, discriminação e, apresentando-se um diferencial 

aos estabelecimentos prisionais masculinos, a ausência de políticas públicas direcionadas 

especificamente para mulheres que cumprem pena (LIMA, 2006, p. 13). 

A necessidade de observância à dignidade humana da mulher que cumpre pena 

privativa de liberdade deve restar por protegida pelo Estado, de modo a rechaçar a penúria no 

cumprimento da pena e o resguardo da mulher encarcerada como sujeito de direitos que não 

tem por extirpada sua natureza humana ao ser condenada, o que, por conseguinte, lhe assegura 

o direito à dignidade humana no cumprimento sancionatório. 

                                                
17  O Estado deslocou seu foco, para uma simples manutenção da ordem, esquecendo-se dos princípios 

orientadores, seus fundamentos, isto leva a mudança de visão acerca do preso, pois quando o próprio Estado 

esquece que o indivíduo preso é um cidadão que faz parte do mesmo, isto se reflete em toda sociedade, a qual 

passa a tratar o preso, mesmo depois de ter cumprido apena, como não mais sendo este um cidadão (RIBEIRO, 

2009). 
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Verifica-se assim que contraditoriamente ao entendimento geralmente apregoado, a 

violação à dignidade humana no âmbito dos sistemas prisionais femininos torna-se mais 

latente que no cenário prisional masculino, apresentando altos índices de violência e uma 

maior expressividade nas sanções disciplinares em face da agressão e desrespeito das detentas 

às funcionárias do estabelecimento prisional (SAMARANCH, 2001, p. 149). 

A sanção que tende a desconsiderar a essência humana inerente aos infratores da 

norma passa a afastar a natureza humana daquele que cumpre pena, contribuindo para a 

reincidência delitiva, para o afastamento da ressocialização do apenado e para a violação à 

dignidade humana como uma das pilastras basilares que integram o Estado de Direito. 

Para que a pena venha a atingir sua finalidade ressocializatória é necessário preservar 

a condição de sujeito de direitos dos apenados, de modo que não compete ao Estado apenas 

formalizar o direcionamento sancionatório retribuindo ao criminoso o mal que este ocasionara 

quando da prática delitiva, mas, deve o Estado garantir a observância aos direitos 

fundamentais do apenado que não foram atingidos pela privação da liberdade. Verifica-se 

assim que a existência de um Estado de Direito que exerce o ius puniendi de forma limitada 

aos regramentos dispostos no plano legal tende a pugnar pela consolidação ressocializatória 

do apenado, de modo que o Estado garantista deve sancionar com limitação e, trazer ao lume 

quando punir, a prevalência da dignidade humana do detento. 

Nessa perspectiva, para que a punição estatal encontre amparo segundo as balizas do 

garantismo e, por conseguinte ao sancionamento que não descura a existência de direitos 

fundamentais e da valorização da dignidade humana, a manifestação punitiva deve encontrar-

se lastreada pelas diretrizes de uma pena que denote necessidade quanto à sua existência e 

humanização no que tange à sua aplicação.    

O princípio da necessidade punitiva traz consigo a indispensabilidade da observância 

da teoria garantista na execução da pena perpassando, pois, a fixação sancionatória, que tende 

a encontrar limitações através dos direitos fundamentais. Segundo o garantismo a imposição 

da pena apenas encontrará expressividade quando necessária a preservação da vida em 

sociedade. 

Assim sendo examina-se que, segundo as diretrizes do princípio da necessidade da 

pena, ela apenas deverá ser utilizada quando conveniente e útil a contenção de novas 

expressões delitivas, de modo que a obrigação punitiva apenas passe a encontrar amparo, 
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quanto à sua execução, quando inviável a restrição delitiva por outros instrumentos que não 

seja através da aplicação da pena. 

A necessidade da pena, segundo as premissas garantistas deve trazer ao lume o 

sopesamento entre a conduta delitiva praticada e a sanção imposta, de modo a examinar se é 

necessário punir mediante a imposição da privação da liberdade. O exame da necessidade da 

pena à luz da ideia defendida pelo garantismo penal de Luigi Ferrajoli explora a ideia do 

direito penal mínimo como meio adequado a se punir. Nesse sentido a tese do minimalismo 

penal passa a aferir se a imposição punitiva é de fato necessária de ser examinada sob a égide 

do direito penal (FERRAJOLI, 2014). 

Partindo da premissa que examina se a imposição punitiva é necessária em face dos 

fatos, observa-se ainda a manifestação do princípio da humanidade da pena segundo o 

corolário garantista, de modo que, como decorrência do direito à pena digna, a humanidade da 

pena passa a propagar que ao se punir não se deve desconsiderar do caráter humano da 

punição, buscando assim afastar expressões desumanas e degradantes do sancionamento penal. 

Impende destacar que a fixação de sanções que não observam a humanidade das penas 

é antagônica à premissa garantista de respeito à dignidade humana, devendo-se, pois, afastar o 

tratamento coisificado do violador da norma penal, vindo a eliminar qualquer expressão de 

pena que denote natureza cruel ou desumana, de modo que é o valor da pessoa humana que 

passa a impor a limitação quanto à qualidade e quantidade da pena (FERRAJOLI, 2014, p. 

364). 

A ideia de humanidade da pena pode, portanto, ser compreendida como um 

desdobramento das premissas advindas da dignidade humana, à medida que tende a trazer ao 

lume a preponderância da condição humana ao se punir, não se descurando que a 

manifestação sancionatória não deve encontrar amparo através da existência de atrocidades 

sancionatórias. Em razão do princípio da humanidade observa-se que a imposição da pena não 

deve desconsiderar que o apenado carrega consigo sua dignidade e que ante tal fator a pena 

não pode se apresentar como objetivo de sofrimento ao condenado (OLIVEIRA, 2014, p. 31). 

Como desdobramento da dignidade humana o princípio da humanidade da pena 

encontra por intermédio desta, seu fundamento material, de modo que a manifestação do ius 

puniendi do Estado não pode ignorar a existência do apenado como ser humano. Dessa 

maneira verifica-se que o princípio da humanidade passa a estabelecer a tutela dos 
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condenados em face de arbítrios punitivos, vedando a manifestação de penas que tragam em si 

expressões degradantes. Nessa perspectiva a ideia de humanidade da pena prevê que a 

execução punitiva deve encontrar expressão quando em conforme com a dignidade humana 

do detento, afastando assim a ideia de arbítrios e excessos punitivos que violem a condição de 

ser humano do apenado (OLIVEIRA, 2014, p. 31-32). 

Partindo-se da ideia de pena humanizada que, por conseguinte, se apresenta como a 

sanção justa e adequada mais que não afasta a dignidade humana do apenado, exsurge a tese 

do garantismo, passando este a estatuir a manifestação punitiva que tende a se apresentar com 

a retribuição do mal causado pelo infrator pela prática delitiva, mas que, contudo, não afasta a 

sua condição de sujeito de direitos e assim sendo, preserva os direitos fundamentais do agente 

delitivo.  

1.3 O garantismo penal e a execução da pena  

A prevalência da dignidade humana deve ser prioridade a todos os sujeitos que 

congregam em si a existência humana, o que, por conseguinte, abrange a tutela jurídica 

constitucional de todos os sujeitos de direitos, encontrando-se neste insertos os agente 

delitivos, de modo que a sanção deve se fazer presente em um Estado de Direito como algo 

necessário ao equilíbrio das relações sociais, mas não pode encontrar na justificativa de 

proteção dos bens jurídicos o pretexto apto a violar de direitos fundamentais do apenado. 

A existência da infração penal enseja a imposição sancionatória como meio apto a 

reequilibrar as relações sociais e formalizar a proteção do bem jurídico. Nesse sentido 

observa-se a existência da coação como instrumento reprovador da conduta indesejável, sendo 

esta a expressão de um mal necessário em desfavor do destinatário, devendo ser utilizado 

mesmo contra sua vontade, fazendo com que a imposição da pena encontre amparo normativo 

e social (KELSEN, 1979, p. 60).  

A expressão da coação através do uso da força deve, contudo, ser limitada por regras 

traçadas no âmbito de uma ordem jurídico-política, tendo em vista que a sanção jurídico-penal 

consiste na expressão de um ato de violência que necessita de limitações normativas. Nesse 

contexto a imposição sancionatória deve encontrar legitimidade do poder político, de modo 

que a concepção garantista estatui que a existência sancionatória seja estruturada sem 

negligenciar a centralidade ínsita da pessoa humana (CARVALHO, 2008, p. 116). 
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No Estado Democrático de Direito a pena deve sedimentar-se com base nas diretrizes 

normativas dispostas no cenário normativo-constitucional através da prevalência da dignidade 

humana, de modo que a punição deve restar manifesta sempre que necessária e segundo o 

procedimento processual penal adequado, mas não pode se alastrar e cercear direitos 

fundamentais não atingidos pela privação da liberdade. 

Detecta-se, pois, que o garantismo aponta para a necessidade de instrumentos de 

garantia à concretização dos preceitos estatuídos em âmbito constitucional, consistindo em 

um instrumento de limitação e vinculação de qualquer que seja o poder, tendo por 

direcionamento a perspectiva dos direitos fundamentais, e em uma democracia lastreada no 

conceito jurídico- constitucional (COPETTI NETO, 2013, p. 417). 

No Estado constitucional de direito a relevância da legalidade encontra expressão, pois, 

a tutela constitucional dos direitos fundamentais apresenta sua existência em uma estrutura 

escalonada de normas que legitimam as de nível superior, perfazendo a necessidade de uma 

harmônica coexistência das normas infraconstitucionais com as dispostas no texto legal como 

meio hábil a obstar a violação de direitos fundamentais, o que tende a afastar a aplicação de 

normas que não se coadunam com as balizas constitucionais, devendo tal entendimento ser 

aplicado quando se sanciona (CARVALHO, 2008, p. 104). 

Os direitos fundamentais constantes no texto constitucional passam a direcionar a 

interpretação de todo um sistema jurídico, constituindo-se num referencial hermenêutico que 

deve servir de parâmetros para a aferição de quais são os conteúdos passíveis de deliberação 

do legislador ou não, tendo em vista que se apresentam em um nível superior ao próprio poder 

legiferante (PEÑA FREIRE, 1997, p. 59).  

Depreende-se, portanto, que a existência dos direitos fundamentais e da prevalência 

destes se estende a qualquer sujeito como decorrência ínsita da existência humana, o que 

perfaz com que os contornos da ideia garantista possam encontrar expressão. Segundo as 

premissas do garantismo a fixação punitiva deve sim existir, mais não pode se dar a ponto de 

extirpar direitos fundamentais do violador da norma, pois, segundo as diretrizes constantes em 

um Estado de Direito, deve haver o sancionamento de índole penal, mais este não pode ser 

exacerbado a ponto de fulminar direitos fundamentais do infrator.  

O garantismo penal consiste assim no binômio que congrega harmonicamente e, 

segundo as premissas de um Estado de Direito, a fixação sancionatória que, contudo, não 
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desconsidera da existência de direitos constitucionalmente manifestos e que devem continuar 

a ser aplicados mesmo quando assente a condenação penal do infrator. Nesse contexto, 

percebe-se que a ideia defendida pelo modelo normativo do garantismo penal difundido por 

Luigi Ferrajoli passa a pugnar pela fixação de uma previsão legal limitadora da intervenção 

penal com fulcro na proteção dos direitos individuais (CARVALHO, 2008, p. 41).    

A existência da tese garantista em um Estado de Direito Constitucional, busca 

harmonizar a coexistência dos regramentos legais infraconstitucionais com a previsão 

normativo-constitucional, tendo por base a dignidade da pessoa humana como fundamento de 

um Estado Democrático de Direito (SANTIAGO; SILVA, 2010, p. 9784). 

A tutela dos valores ínsitos aos direitos fundamentais encontra na ideia do garantismo 

significado, trazendo ao lume a concepção que justifica a existência do direito penal, que 

consiste na proteção dos cidadãos, contra os arbítrios manifestos pelo Estado ao fixar 

punições, o que faz com que a dignidade humana do imputado reste protegida (FERRAJOLI, 

2014, p. 330). 

Compreende-se assim por garantismo a ideia que tende a especificar a necessidade da 

punição no cenário social, contudo, essa punição dar-se-á não só através das imposições 

sancionatórias ao agente delitivo, mas concomitantemente, com a imposição de limitações ao 

exercício do ius puniendi estatuído ao Estado. O garantismo se apresenta como uma das 

manifestações da ideia que estatui a expressão de um minimalismo penal, onde se 

compreende que a punição deve se externar como ultima ratio a ser utilizada para a contenção 

do delito, de modo a viabilizar a efetiva eficácia da lei penal que não encontrará sedimentação 

pautada na ideia exclusiva de punição. 

Com base na ideia de que a punição se apresenta como uma manifestação repressora 

ao delito, a medida em que, segundo os princípios da criminologia da reação social, tende-se a 

trazer a barbárie punitiva repressora desconsiderando o contexto social onde o delito encontra 

amparo para se proliferar, o garantismo passa a ser visto como decorrência do minimalismo 

penal, a medida em que compreende a necessidade de redução do excesso de poder punitivo, 

devendo este ser progressivamente liberal para poder integrar uma teoria da pena segundo os 

ditames garantistas (ZAFFARONI, 1991, p. 333-334).   

A ideia apregoada pelo garantismo ao trazer em si expressões de um minimalismo 

penal, passa a observar que a pena deverá se manifestar quando adequada a solução da 
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violação da norma de convivência social pacífica, pois, ao direcionar a pena a ideia uma 

prevenção geral negativa18, passa-se a formalizar o afastamento entre direito e moral, trazendo 

ainda em si a ideia do garantismo uma dúplice finalidade a pena, que consiste no máximo 

bem-estar aos que não delinquem e mínimo de sofrimento necessário aos infratores, excluindo 

assim a expressão de modelos punitivos maximalistas que reconhecem caráter aflitivo à pena 

(FERRAJOLI, 2014, p. 330). 

A epistemologia minimalista, sob os enfoques penais, entende a intervenção do direito 

penal deve revelar-se como ultima ratio na resolução dos conflitos e desregramentos sociais, 

de modo que restará manifesta a interferência do direito penal quando o impasse conflitivo 

apresentado na seara social não puder ser solucionado pelos demais ramos do Direito.  

A aferição garantista do exercício punitivo do Estado deve assim ser centrada no 

exame da inevitabilidade da punição, que, contudo, tende a culminar com a discussão acerca 

da justificação da pena, sendo esta instrumento jurídico-político de controle social 

(CARVALHO, 2008, p. 117). O objetivo presente no garantismo provoca assim expressão de 

justeza no cenário social, buscando trazer concretude aos direitos fundamentais constantes da 

norma constitucional e se apresentando no cenário jurídico com a finalidade que implica na 

consolidação da ordem jurídica de contornos limitadores da atuação estatal.  

O garantismo expõe uma redefinição penalógica, consistindo não apenas numa teoria 

apta a apresentar a justificação do exercício do ius puniendi pelo Estado, mas também se 

apresentando como uma teoria normativa que expõe limites e condições de legitimidade da 

pena que passa a encontrar fundamento no fim específico da tutela do polo débil e na redução 

do sofrimento causado pela aplicação da pena (CARVALHO, 2008, p. 143).  

A tese garantista ganha notoriedade no período pós-guerras mundiais, se radicando 

como ideário filosófico-jurídico no âmbito social italiano, trazendo ao lume, assim o 

garantismo como ideologia detentora de reflexões hábeis a ensejar a observância dos direitos 

e garantias fundamentais de modo prioritário na ordem jurídica (IPPÓLITO, 2011, p. 36). 

                                                
18 Segundo a ideia exposta pela finalidade da pena lastreada no âmbito da teoria da prevenção geral negativa, a 

análise do escopo da existência da pena passa a ser vista como uma coação psicológica, sendo dirigida a toda a 

coletividade em face da existência da norma penal secundária, que fixa a sanção em abstrato em face da 

tipificação de cada delito, busca evitar o crime mediante a intimidação social da ameaça normativo-penal de 

aplicação da pena aos que vierem a delinquir (BITENCOURT, 2012). 
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A ideia apregoada pelo garantismo apresenta-se como instrumento teórico apto a 

afastar a manifestação punitiva arbitrária por parte do ente estatal, a medida em que passa a 

balizar o poder do Estado no exercício do ius puniendi, traçando assim diretrizes limitadoras 

da imposição sancionatória, ao passar a ter por norteio a observância aos direitos e garantias 

fundamentais do infrator. 

 Depreende-se da ideia defendida pelo garantismo o afastamento da existência de um 

Estado sancionador nos moldes de um estado de guerra, tendente a afastar a existência de um 

direito penal punitivo com fulcro exclusivo na proteção e defesa social e que passa a 

visualizar a sanção não só sob a vertente da proteção social e do bem jurídico, mas no menor 

impacto lesivo ao seu infrator sendo, pois, um sistema estruturado na tolerância (FERRAJOLI, 

1993, p. 291). 

Nesse sentido o garantismo traz à baila a alteração dos contornos juspolíticos na 

consolidação de uma ordem democrática, haja vista que a constituição de um modelo estatal 

segundo os ditames garantistas tende a primar pela tutela dos indivíduos através da regulação 

e restrição dos poderes estatais, figurando portanto o garantismo penal em uma tese que 

consolida o relevo limitativo da atuação estatal através da justificativa da prevalência quanto a 

observância dos direitos fundamentais (IPPÓLITO, 2011, p. 39). 

O garantismo desponta assim no âmbito penal como um feedback à eclosão de culturas 

jurídicas e políticas que, sob a justificativa de defesa social, tende a congregar em um mesmo 

bloco condutas que devem restar por afastadas e admitidas em uma ordem constitucional, 

alimentando em nome da salvaguarda do Estado de Direito e do ordenamento jurídico 

democrático a exclusão de violações às garantias constitucionais (FERRAJOLI, 2014, p. 785). 

Em sua origem o garantismo penal fixa limitações às expressões de punição estatal, de 

modo a traçar como preponderante o direito à liberdade do indivíduo (NOVELLI, 2014, p. 

128). Percebe-se assim que, ante o ideário apregoado pelo modelo garantista ferrajoliano, 

passa-se a pugnar pela fixação de um ideário limitativo à manifestação da intervenção penal 

com fulcro na proteção dos direitos individuais (CARVALHO, 2008, p. 41).  

O garantismo penal se apresenta como uma consequência ínsita ao ideário que 

preconiza a análise do caráter instrumental do Estado de Direito em face da relevância da 

pessoa humana, de modo a prever a fixação punitiva, mas desde que encontre limitações em 

face dos direitos fundamentais (CADEMARTONRI, 1999, p. 72). Em contraposição a ideia 
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defensivista que tende a desenvolver a concepção de estigmatização do autor do ilícito penal, 

o modelo garantista passa a recuperar o efetivo escopo ínsito ao direito penal ao punir, ao 

impor limitações ao arbítrio sancionatório o garantismo recupera a funcionabilidade da sanção 

penal (CARVALHO, 2008, p. 146). 

Os estudos do garantismo penal ganham força através da análise dos sistemas 

garantistas, onde os axiomas ferrajolianos mostram-se norteadores da constituição perpassada 

pela ideia do garantismo em face das junções dos mencionados axiomas. Nessa perspectiva 

passa-se a verificar a amplitude da tutela garantista na ordem constitucional sob as diversas 

vertentes advindas da ligação entre os dez axiomas garantista. 

Os axiomas garantistas buscam assim trazer ao lume do plano normativo 

constitucional as diversas formas de construção dos princípios aptos a nortear um Estado de 

Direito pautado pela tese garantista, à medida que tende a fixar a manifestação principiológica 

que, inserta no texto constitucional, congregam em si a proteção dos direitos fundamentais. 

Verifica-se que a expressão do sistema garantista de Ferrajoli resta por constituído mediante a 

expressão de dez axiomas, detectando-se um elo entre estes, fragmentados em garantias 

penais e processuais, ficando estas evidenciadas por equações hábeis a representar o ponto de 

encontro entre os axiomas e que trazem por escopo a limitação ao arbítrio do ius puniendi 

estatal (ALMEIDA, 2011, p. 30). 

O sistema garantista de Ferrajoli se encontra dividido entre as garantias penais e 

processuais penais as quais se pode verificar através dos seguintes princípios: 1) princípio da 

retributividade ou consequencialidade da pena em face da manifestação delitiva; 2) princípio 

da legalidade, no sentido lato ou sentido estrito; 3) princípio da necessidade ou da economia 

do direito penal; 4) princípio da lesividade ou da ofensividade; 5) princípio da materialidade 

ou da exterioridade da ação; 6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) 

princípio da jurisdicionariedade, sentido lato e sentido estrito; 8) princípio acusatório ou da 

distinção entre juiz e acusação; 9) princípio do ônus da prova ou da verificação; 10) princípio 

do contraditório ou da defesa ou da falseabilidade (FERRAJOLI, 2014, p. 91). 

Os axiomas ferrajolianos procuram difundir no ordenamento jurídico garantista os 

ideários aptos a consolidar a observância das garantias fundamentais que integram a ordem 

constitucional no plano jurídico infraconstitucional, de modo a delimitar o poder punitivo 

estatal e, concomitantemente, enaltecer a primazia dos direitos individuais da pessoa, 
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afastando, assim, possíveis arbítrios que podem restar manifestos ao se fixar uma sanção 

penal. 

Contudo, torna-se irrelevante a previsão garantista no plano normativo constitucional 

se estes não denotarem concretude fática quanto a sua efetivação ante a realidade social 

sancionatória. Desse modo, quando inobservados tais preceitos no plano em concreto, restam 

manifestos preceitos antigarantistas. O antigarantismo pode encontrar campo propício em 

especial, quando examinadas algumas formas de atuação estatal, haja vista que não raras 

vezes, no exercício do ius puniendi o Estado tende a fulminar direitos fundamentais ao 

desconsiderar as limitações sancionatórias dispostas pela norma constitucional (ALMEIDA, 

2011, p. 30). 

Verifica-se assim que o garantismo penal difundido por Luigi Ferrajoli consiste na 

necessidade de imposição da pena sem descurar os direitos fundamentais do apenado, de 

modo a trazer ao lume o resguardo aos direitos fundamentais do apenado garantidos 

constitucionalmente e que não foram atingidos pela imposição da privação da liberdade. 

A privação da liberdade da mulher ao explorar pontos que denotam dificuldades 

significativas e expressão de penúria tende a afastar do aprisionamento feminino a expressão 

do direito à pena digna e, por conseguinte, aos direitos fundamentais, de modo a denotar a 

manifestação sancionatória que não se coaduna com os ideários garantistas. 

Depreende-se assim da ideia propagada através do garantismo penal ferrajoliano que a 

imposição punitiva que tende a observar os direitos fundamentais mediante a fixação de 

limites dispostos no âmbito legal ao exercício do ius puniendi do Estado tende a fomentar a 

efetiva reabilitação do detento ao convívio social. 

A ressocialização pode encontrar expressão quando observados os direitos 

fundamentais daquele que cumpre pena privativa de liberdade à medida que tal intento afasta 

a ofensa à dignidade humana do preso, propiciando-lhe um maior contato com os ideários de 

reeducação ínsitos à execução da pena e, assim estimulam a reintegração social deste. 

A pena pautada pelas ideias garantistas tende assim a consistir em meio hábil a fomentar 

a ressocialização, à medida em que, conforme as premissas do Estado de Direito, apenas 

restringe-se os direitos do infrator atingidos pela privação de sua liberdade e preserva-se todos 

os demais, consistindo, pois, tal preservação, no elo comum que o mantém em situação 
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equânime com os demais membros que integram a sociedade e os que não inobservaram as 

regras de conduta social, o que faz com que a possibilidade de reintegração possa encontrar 

um fator favorável.  

Nesse contexto, interessante se apresenta aferir as especificidades do cumprimento da 

pena quando o infrator da norma penal de convivência social harmônica é sujeito de sexo 

feminino, de modo a examinar se a imposição punitiva a mulher infratora lastreada pelos 

preceitos garantistas também tendem a encontrar percalços à sua efetiva concretização.  

Sob essa perspectiva, busca-se explorar a análise as peculiaridades do perfil delitivo da 

mulher, do aprisionamento feminino e das nuances dos estabelecimentos de sanção penal 

quando denotada a prática delitiva pela mulher, passando-se, portanto, a aferir se a existência 

sancionatória, segundo as premissas da tese do garantismo, encontra amparo no que é 

pertinente ao resguardo dos direitos individuais da mulher reclusa. 

 

 

 

 



51 

 

 

2 A mulher, o crime e o estabelecimento da sanção penal 

A existência do delito no cenário social também possui a participação da mulher no 

cometimento do crime. É necessário destacar que a criminalidade feminina apresenta 

contornos bastante peculiares se comparados aos motivos ensejadores do contato com o crime 

pelos infratores de sexo masculino.  

Apesar das diversas conotações passíveis de exame sobre os contornos da 

criminalidade e do encarceramento feminino, a presente pesquisa se propõe a compreender a 

conotação de feminino segundo as diretrizes da concepção biológica, que traz ao lume a 

aferição das especificidades de sexo19 ao compreender como feminino o ser biologicamente 

caracterizado como mulher, enfocando-se assim as considerações constantes no sistema 

prisional brasileiro que apresentam as questões de sexo ao optar pela inserção de determinado 

apenado no âmbito de estabelecimento prisional masculino ou feminino. 

O crescimento da criminalidade entre mulheres pode ser aferido no âmbito prisional 

brasileiro segundo o exame dos altos índices quanto à taxa de encarceramento feminino, haja 

vista que esta cresceu vertiginosamente no período de 2000 a 2014.  O aumento da população 

carcerária feminina foi de 567,4%, em contrapartida a média de crescimento masculino, no 

mesmo período, que foi de 220,20%, denotando assim a necessidade de observância dos 

motivos ensejadores da proliferação delitiva entre mulheres, bem como a realização da devida 

atenção ao encarceramento feminino (BRASIL, 2014b).  

                                                
19 Ao discutir a percepção da distinção entre sexo e gênero na obra Problemas de gênero: feminismo e subversão 

da identidade, Judith Butler apresentou a desconstrução da concepção de gênero segundo a tradicional 

significação desta terminologia como sinônimo de sexo. A divisão sexo/ gênero se apresenta como um ponto 

nuclear da política feminista a partir da premissa de que a percepção do sexo é natural, enquanto que a aferição 

do gênero é socialmente construída (BUTLER, 2003). Nessa perspectiva, para fins da presente pesquisa adotar-

se-á a aferição de feminino como uma questão ínsita ao sexo biologicamente concebido ao ser. Contudo, a 

análise de gênero para fins do presente estudo não se fará através do exame da distinção explanada entre sexo e 

gênero exposta por Butler, mas como sinônimo das características ínsitas ao ser biologicamente construído 

segundo determinada sexualidade. 
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O crescimento da população carcerária feminina demonstra assim a necessidade de 

análises que considerem a perspectiva da mulher no ambiente prisional, garantindo a 

implementação de políticas prisionais voltadas às necessidades e direitos das mulheres presas, 

pois a consolidação da dignidade humana no cumprimento da pena deve por conseguinte 

enfatizar as questões da delinquência feminina, bem como as especificidades que necessitam 

ser implementadas às mulheres que cumprem pena privativa de liberdade (FRANÇA, 2014, p. 

213). 

Um dos motivos ensejadores à desconsideração das especificidades do cumprimento 

da pena pela mulher que delinque advém do fato de que o estudo da criminalidade feminina 

tende a ser abordado de uma forma tangencial, à margem da Criminologia20 e das teorias 

criminológicas, contribuindo assim para a invisibilidade das especificidades do 

comportamento feminino delinquente. Assim, a punição aplicada à mulher não pode 

desconsiderar a necessidade de viabilizar o direito ao cumprimento digno da pena, o que 

impende a observância das peculiaridades criminológicas e prisionais femininas por parte do 

Estado (ISHIY, 2014, p. 11).  

A realidade de cumprimento da pena de privação da liberdade às mulheres autoras de 

infrações penais denota a manifestação das mazelas carcerárias que também circundam o 

universo prisional masculino, não se podendo desconsiderar que em face do sexo feminino 

algumas peculiaridades necessárias à situação da mulher dentro dos estabelecimentos 

prisionais são desconsideradas pelo Estado. 

O descaso quanto às questões do aprisionamento e da delinquência feminina encontra 

seu agravamento quanto à degradação humana da mulher que delinque quando se examina a 

estrutura imprópria dos estabelecimentos, que são construídos por homens e para homens, que 

carecem de arquitetura adequada às peculiaridades da mulher que cumpre pena, observando-

se assim, quanto às políticas públicas voltadas às especificidades das mulheres, que há uma 

completa desconsideração por parte do Estado (ISHIY, 2014, p. 10).  

                                                
20 A ideia de criminologia para fins do presente estudo pode ser compreendida como o conjunto orgânico de 

conhecimento, experimentalmente determinados, sobre o crime, a conduta social negativamente relevante e 

ainda sobre o controle de tal comportamento (COSTA, 2007, p. 74-75). Já Zaffaroni compreende a concepção da 

criminologia como sendo a melhor aproximação à sua definição aquela que substitui prelação lógica pela 

prioridade cronológica, pela ordem cronológica, ou seja, pelo seu caminho no tempo (ZAFFARONI; OLIVEIRA, 

2010, p. 247). 
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Mesmo em face da realidade precária ao qual a mulher que cumpre pena se encontra 

sujeita, diversos são os dispositivos normativos constantes no plano jurídico que tendem a 

afastar, segundo os contornos normativos, a penúria carcerária e viabilizar o direito à um 

cumprimento de pena pautado pelas diretrizes da dignidade humana para ambos os sexos, 

homens e mulheres.  

Nesse contexto a presente seção pretende explorar as nuances que circundam a 

aplicação da sanção penal às mulheres autoras de delitos, analisando as especificidades da 

criminologia e do exame da mulher delinquente, aferindo estudos acerca do desenvolvimento 

dos estudos criminológicos e do perfil da mulher em contato com o crime. 

Em seguida, passa-se a examinar o surgimento dos primeiros estabelecimentos 

prisionais brasileiros voltados à questão da criminalidade e do aprisionamento feminino, 

apresentando os reflexos dos presídios destinados à mulher que delinque quanto à 

desconsideração do sexo feminino e suas peculiaridades no cumprimento da pena, bem como 

traz ao lume a análise de dados concernentes à população carcerária feminina no cenário 

prisional brasileiro atual, extraindo-se ainda no âmbito da referida abordagem a análise do 

perfil prisional da mulher, com exame das precariedades enfrentadas e dos índices nacionais 

do crescimento vertiginoso do encarceramento de mulheres no Brasil. 

Ademais busca-se ainda suscitar a expressão da tutela normativa exposta no plano 

constitucional as mulheres privadas de liberdade, ressaltando como os direitos humanos, 

incorporados ao plano constitucional através dos direitos fundamentais descritos na 

Constituição Federal de 1988 tem o condão de buscar fomentar o cumprimento digno da 

sanção a apenada, perfazendo-se ainda uma análise crítica quanto à existência precária de 

regulamentação no plano normativo constitucional de qualquer questão específica à mulher 

que cumpre pena. 

E por fim, finaliza-se a presente seção através do exame das dificuldades enfrentadas 

na execução da pena do estabelecimento prisional feminino Desembargadora Auri Moura 

Costa, no Estado do Ceará, apresentando-se dados da realidade do cumprimento da pena no 

âmbito do único estabelecimento prisional cearense voltado exclusivamente à execução da 

pena da mulher que delinque. 

Nessa perspectiva é salutar elencar que a compreensão do universo prisional feminino 

e as peculiaridades que o circundam, devendo, pois, ser objeto de tutela por parte do Estado 
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quando a este é apresentado o exercício do ius puniendi, o que, por conseguinte, perfaz a 

responsabilização do ente estatal na garantia da dignidade humana da mulher detenta quando 

este passa a aferir a análise da mulher que delinque segundo os contornos das diferenciações 

biológicas entre homens e mulheres encarcerados.  

2.1 A mulher e o crime: o perfil da mulher criminosa e da criminologia 

feminina 

A análise da questão da punição feminina e do envolvimento da mulher com o 

universo delitivo perpassa pelo exame do que pode ser compreendido como mulher21, para 

fins do presente estudo, haja vista que a aferição da própria delinquência feminina estatui a 

necessidade da compreensão das distinções peculiares entre homens e mulheres, bem como do 

exame de como o estabelecimento de relações de poder e de subordinação da mulher no 

decorrer da evolução histórico-social ensejaram a construção do perfil da mulher delinquente, 

expondo assim a ideia de subjugação feminina e sua aferição em um plano social secundário 

como decorrência de fatores intrínsecos ao sexo (ISHIY, 2014, p. 14).  

Entende-se, portanto, como mulher o ser nascido biologicamente com características 

passíveis de definição segundo os contornos femininos, ou seja, o ser humano detentor de 

órgãos sexuais que torne possível a procriação e o exercício da maternidade. Assim, a 

concepção biológica de mulher abrange por tal característica o ser humano capaz de conceber 

e gerar outro ser através da gestação e da procriação. 

A mulher passara então a ser vista como o ser dotado de características próprias da 

passividade que, segundo as concepções sociais a definia como ser dotado de fragilidade, 

amabilidade e doçura, que em face a sua estruturação biológica, que admitia a procriação, esta 

já nasceria com um instinto pautado pela maternidade à proteção, afastando assim a 

possibilidade de aferição da mulher como ser apto a infringir as regras de convivência social 

pacífica (BEAUVOIR, 1967, p. 490). 

                                                
21 Segundo Simone De Beauvoir a formação feminina no cenário social se perfaz através de uma construção 

socialmente estatuída, à medida que se examina a aferição de que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, 

Beauvoir passa compreender a concepção de mulher não através de uma análise exclusivamente genética e 

biológica, mas elastecendo a interpretação do ser feminino como aquele socialmente condicionado à subjugação 

e a ser vislumbrado como “O outro”, motivo pelo qual a mulher tende a ser vista não como um dado biológico, 

mas como um construído segundo os perfis deflagrados na sociedade (BEAUVOIR, 1967, p. 09). 
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A percepção da mulher como ser dotado de delicadeza, no entanto, distanciava a 

possibilidade de exame mais claro quanto ao perfil delitivo desta, o que ensejava a 

manifestação de práticas e condutas criminosas que restavam ínsitas às relações domésticas, 

seara habitual do quotidiano feminino de outrora e, por conseguinte, afastava a possibilidade 

de elucidação adequada dos crimes perpetrados por mulheres (FARIA, 2010 p. 6070). 

Com a proliferação do pensamento feminista a mulher passara a ganhar destaque como 

sujeito transformador das relações sociais, pugnando pela ruptura de paradigmas quanto a 

secundarização da figura feminina no cenário social e, por conseguinte, trazendo ao lume a 

necessidade de análise do perfil criminológico da mulher, à medida que esta passava a denotar 

contato com searas sociais antes exclusivas do universo masculino em face da construção do 

patriarcado, restara por admissível o crescimento do delito feminino ante a maior amplitude 

do seu contexto de vivências (ISHIY, 2014, p. 22-23). 

A mudança da participação social da mulher ensejou assim impactos quanto ao 

número de delitos praticados por mulheres, pois, à medida que a mulher passara a ganhar 

espaço quanto à transformação social, a visualização da figura feminina por parte da 

interpretação da lei penal e seus respectivos julgadores propiciaram o afastamento da aferição 

da mulher como ser delicado e, em assim sendo, passando-se a prever a possibilidade de 

julgá-la com a severidade do julgamento aplicado aos homens, haja vista o exame da 

conquista feminina no cenário social como meio hábil a responsabilizar adequadamente a 

mulher pelos delitos por estas praticados (BASTOS, 1997, p. 59). 

A própria consolidação do exame quanto ao perfil da mulher delinquente no cenário 

social brasileiro perpassara a análise de uma cultura patriarcal22, que mais pugnara pela tutela 

dos costumes constantes nos contornos sociais do que a própria coibição da prática feminina 

do crime, à medida que as mulheres consideradas criminosas23 no Brasil eram aquelas que 

                                                
22 A partir desse entendimento, a crítica da criminologia feminista vai seguir a perspectiva epistemológica de 

crítica que o campo teórico reconhecidamente feminista faz ao seu tempo, acerca dos papéis femininos na 

sociedade, e transportar para a esfera do Direito Penal e Sistema de Justiça Criminal, refletindo sobre as várias 

questões que foram invisibilizadas pelas anteriores teorias criminológicas. Portanto, o desenvolvimento da 

Criminologia Feminista representa um grande avanço na construções de discussões criminológicas relevantes e 

transformadoras do fato para o âmbito das ciências sociais (ARAÚJO, 2017, p. 41). 
23 No século XIX, o Estado necessitava das contribuições da ciência para justificar seus atos de controle e as 

situações de contrastes sociais. Os "revolucionários", criminosos, "anarquistas", enfim aqueles que se insurgiam 

contra a ordem eram considerados vítimas de uma patologia ou da inferioridade racial. A criminologia, 

reconhecida como "ciência", teve, como uma das suas funções, legitimar o controle do Estado sobre os 

insurgentes ao sistema. A função da criminologia não era limitada ao estudo e tratamento dos criminosos, mas à 
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possuíam um comportamento considerado fora dos padrões tradicionalmente admitidos 

segundo o “ideal feminino” (FARIA, 2010, p. 6067). 

Os estudos advindos do perfil da mulher delinquente passaram a consolidar a ideia 

patriarcalista de afastamento da mulher do cenário social em face de sua ascensão oriunda dos 

movimentos feministas, consistindo, pois, as análises criminógenas em meio hábil a afastar do 

cenário social as categorias tidas por indesejáveis, nelas restado inseridas a mulher, haja vista 

a compreensão da mulher como ser de natureza inferior24.  

A discriminação em detrimento da mulher como fator intrínseco às questões jurídicas 

no seu plano prático e discursivo passa a denotar análise quando da inserção da perspectiva de 

gênero 25  nos estudos jurídico-penais e criminológicos. Assim verifica-se que quando do 

advento da problematização de questões acerca da existência de normas penais 

discriminatórias às mulheres, a manifestação da convivência social com atos de violência 

doméstica e crimes sexuais, a desigualdade no tratamento entre homens e mulheres26 pelo 

sistema penal e a ausência de estudos sobre a criminalidade feminina ensejaram a reflexões 

                                                
análise das diferenças sociais. Os pobres eram pobres porque inferiores e não em virtude de fatos históricos e 

sociais. O controle exercido por essa nova ciência não se limitava ao controle de criminosos, mas das categorias 

consideradas "indesejáveis" para o progresso de uma nação. Para as mulheres, essa nova "ciência" teve o papel 

de comprovar a suposta inferioridade feminina, além de delimitar os comportamentos aceitos dentro da chamada 

"normalidade", ou seja, comportamentos que não fossem contrários às normas sociais e aos papeis esperados 

para as mulheres (FARIA, 2010, p. 6070). 
24 A mulher, considerada inferior e menos capaz, não era muito vista como grande ameaça social, ou pelo menos 

era vista como mais facilmente contida e "domada" que os homens. No entanto, crimes e criminosas surgiram ao 

longo da história que fomentaram o debate com relação à existência de criminosas natas, às causas da 

criminalidade feminina, aos crimes típicos de mulheres e sobretudo aos estigmas atávicos que, reunidos, 

identificariam a mulher delinquente. Da mesma forma que com os homens, buscou-se definir grupo e categorias 

de mulheres que ofereceriam perigo social e portanto deveriam ser contidas. Essas características são ainda hoje 

responsáveis por uma herança preconceituosa não só contra as mulheres, mas contra determinadas características 

ligadas sobretudo à sexualidade feminina (FARIA, 2010, p. 6071). 
25 A análise de gênero pode ser vista à luz do pensamento de Simone De Beauvoir segundo o qual ‘ninguém 

nasce mulher: torna-se mulher’, pode ser compreendida como uma síntese do pensamento feminista socialista, 

que afirmou que as diferenças entre os indivíduos não eram predeterminadas  biologicamente, mas têm origem  

nas qualidades socialmente atribuídas ao feminino e ao masculino, resultantes do processo de identificação de 

gênero dos indivíduos, que se inicia  na família e reafirma-se no contexto social (ESPINOZA, 2004, p. 51). 

Assim, segundo Espinoza quando nos referimos ao sistema de gênero, aludimos ao conjunto de normas, pautas e 

valores, através dos quais uma sociedade determinada modela a forma como a sexualidade e a procriação devem 

ser contextualizadas (ESPINOZA, 2004, p. 51).  
26 Os discursos sociais e científicos que se esforçaram para proporcionar uma explicação sobre as diferenças 

entre homens e mulheres, e as relações de poder que se estabelecem entre ambos, tiveram reflexos marcantes na 

trajetória da Criminologia e no surgimento de novos paradigmas criminológicos, em suas diferentes perspectivas 

metodológicas de estudo. A compreensão da mulher criminosa, as especificidades da motivação e natureza dos 

crimes praticados por mulheres, a seletividade e o tratamento diferenciado conferido às mulheres pelo sistema de 

justiça criminal, desenvolveram-se como temas relevantes nas ciências criminológicas, contribuindo para a 

melhor apreensão da realidade criminal e a necessária transformação da ciência penal com vistas à efetivação das 

suas finalidades (ISHIY, 2014, p. 40). 
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sobre a desconsideração da mulher em face da criminalidade (CARRINGTON, 2001, p. 240-

241).  

Detecta-se assim a existência androcêntrica27 do estudo do perfil delitivo da mulher, 

apresentando este bases machistas e patriarcais quando se traz ao lume a discussão do contato 

da mulher com o crime, apresentando-se como crítica precípua , tanto no âmbito do Direito 

Penal, como da Criminologia, tanto na sua acepção Tradicional como Crítica28, à medida que 

se mostram incapazes de compreender uma análise da mulher enquanto sujeito 

completamente capaz e detentor de plenos direitos e, por conseguinte, capaz de violar as 

normas sociais de convivência harmônica ao delinquir (ARAÚJO, 2017, p. 39). 

O sexismo29  pode ser vislumbrado assim em face da omissão quanto ao trato da 

mulher, seu perfil delinquente, sua propensão a determinada conduta delitiva ou pela omissão 

quanto aos estudos criminológicos destas, refletindo, pois, na análise da condição da mulher 

delinquente, quando a esta vem a ser aplicada a privação de liberdade, à medida que a 

inobservância do perfil criminógeno da mulher nos estudos da Criminologia e do Direito 

Penal também podem ser vistos quando da aferição do cumprimento da pena à mulher 

criminosa. 

A análise patriarcalista do trato da mulher com o delito pode ser aferida de forma mais 

latente quando se verifica a questão do aprisionamento feminino pois, as mulheres 

delinquentes sofrem pela desconsideração da sua condição enquanto mulher ao ser punida, e 

                                                
27 O androcentrismo é o pensamento que consiste em considerar o homem como o centro do universo, único apto 

a governar, a determinar leis e a estabelecer justiça. Segundo o androcentrismo – que reduz a raça humana ao 

termo “o homem” e influencia fortemente nossa maneira de pensar – o masculino seria supostamente a base de 

medida para tudo (RIBEIRO; PÁTARO, 2015, p. 158). O androcentrismo, um dos preconceitos mais graves e 

castradores de que padece a humanidade, vem impregnando o pensamento científico, o filosófico, o religiosos e 

o político há milênios. Tantos séculos pensando de uma maneira podem levar a crer que não há outra maneira 

possível de pensar e, estando tão presos a algumas ideias, parece que somos incapazes de refletir sobre elas e de 

criticá-las, como se fossem verdades inalteráveis.” (MORENO, 1999, p. 23). 
28 A criminologia crítica começa a se desenvolver na Europa e na América nos primeiros anos da década de 70 

do século passado. O imperialismo das duas potências mundiais da época (EUA e URSS) sobre países asiáticos, 

africanos e americanos, a questão ambiental, os casos envolvendo corrupção de políticos famosos e as ditaduras 

militares que assolaram o cenário mundial tornaram-se importantes elementos influenciadores das obras 

criminológicas críticas na época (RIBEIRO, 2010, p. 964). As escolas críticas da criminologia não apresentam 

uma forma unificada de pensamento. Várias são as tendências de pensamento que proporcionaram a ruptura 

epistemológica da criminologia tradicional. No entanto, pode-se unificar a orientação dessas formulações críticas 

da criminologia pelo seu método de estudo, o materialista-dialético, pelo seu objeto, a reação social ao crime, e 

pelo seu compromisso com a transformação das desigualdades econômico-sociais existentes (SANTOS, 2006, p. 

125). 
29  O sexismo – aquela ação preconceituosa que gera discriminação baseada nas diferenças de sexo – 

frequentemente resulta de ideias milenares e estereotipadas do que seria o feminino e o masculino em nossa 

sociedade (ALBERNAZ; LONGHI, 2009, p. 75). 



58 

 

tal intento advém não só pelo fato de ser prisioneira, mas pelo tratamento sexista dispensado à 

mulher encarcerada, à medida que os estabelecimentos prisionais femininos nada mais são do 

que a utilização de estabelecimentos prisionais outrora masculinos que são adaptados para a 

utilização no aprisionamento de mulheres (SAMARANCH, 2017).   

Apesar da detecção da existência androcêntrica ainda arraigada às ciências criminais e 

criminológicas, mesmo em face da criminologia crítica, o surgimento da criminologia 

feminista30 se apresenta dentro de uma perspectiva já crítica como meio hábil a enfatizar os 

estudos criminógenos femininos e afastar a marginalização da categoria de gênero quando da 

aferição do perfil delitivo. Contudo tal intento ainda se apresenta insatisfatório para a aferição 

adequada da situação da mulher enquanto vítima e criminosa (ANDRADE, 2004, p. 12). 

A criminalidade feminina, apesar da deflagração da criminologia feminista como 

instrumento hábil a buscar enfatizar as questões do gênero feminino quando da prática 

delitiva, tende a ser examinada através estereótipos delitivos que se operam no senso comum 

e jurídico, desconsiderando-se, pois, as peculiaridades de gênero ao delinquir denotando 

assim a negligência quando da aferição da mulher criminosa e seu perfil delitivo 

(ANDRADE, 2004, p. 12). 

Ao examinar qual a base fundadora da Criminologia Feminina, estar-se-á por indagar 

quais foram os padrões históricos e científicos que ensejaram a construção dos estudos 

criminológicos dirigidos à aferição da delinquência feminina, traçando-se assim a indagação 

acerca das diretrizes epistemológicas femininas que ensejaram o estudo da mulher em seu 

perfil delitivo (ARAÚJO, 2017, p. 41). 

Examinando a Criminologia Feminina como oriunda da análise de uma dada teoria 

crítica feminista, é necessário aferir se a análise da delinquência feminina embasada em uma 

epistemologia feminista poderá encontrar a totalidade das trajetórias históricas das mulheres 

criminalizadas, devendo-se verificar ainda quais mulheres estão sujeitas a incidência de 

análises exaradas de uma Criminologia Feminina, além de enfocar se a estereotipização de 

                                                
30 Dentre os desafios históricos da criminologia feminista está a necessidade de suprir lacunas da ausência das 

discussões acerca da mulher e gênero nos processos e agências de criminalização, ausência notadamente 

marcada nos campos teóricos, epistemológicos e institucionais. Bem como o reconhecimento da dimensão 

ideológica do Direito Penal em que é evidente a opressão de gênero e a exploração de classe operacionalizando-

se e se retroalimentando numa macroestrutura que mantém o status quo atual da sociedade de punição 

(ARAÚJO, 2017, p. 40). 
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papéis sociais atribuídos à mulher não implicaria em óbice ao exame das especificidades 

delitivas femininas (ARAÚJO, 2017, p. 41). 

Nessa perspectiva, é preciso aferir se a consolidação da ideologia advinda da 

Criminologia Feminista tende a viabilizar o efetivo traço do perfil da mulher delinquente a 

amplitude inserta a tal intento, ou se a análise de papéis sociais estereotipados à mulher tende 

a implicar em obstáculos tendentes a afastar a real clareza que precisa ser vislumbrada para a 

aferição do estudo da delinquência feminina e suas respectivas causas.  

Para aferir as questões concernentes ao comportamento desviante da mulher ao 

delinquir, a criminologia passa, pois, a ser vislumbrada numa perspectiva de gênero, à medida 

que começa a restar manifesto o estudo de diferentes teorias que pugnam por aferir o perfil 

criminógeno feminino. O estudo da criminologia feminina passa, portanto, a ser vislumbrado 

com base no estudo dos seguintes modelos: teorias demonológicas, teorias positivistas e 

teorias feministas. Destarte, as teorias criminológicas aptas a aferir os contornos da 

delinquência feminina advém dos estudos oriundos da contextualização social e normativa 

dos valores atribuídos às mulheres (ISHIY, 2014, p. 43). 

A análise dos estudos da criminologia feminina perpassam pela evolução da 

compreensão histórico-social do papel da mulher, de modo que alguns dos modelos de teorias 

criminológicas trazem em si a preservação do modelo social androcêntrico e da percepção 

sexista da mulher delinquente, de modo a desconsiderar a ideia da individualização de quem 

delinque, mas tendendo a fixar a padronização da mulher criminosa segundo a visão do que se 

compreende por admitido e tolerado socialmente quanto ao comportamento socialmente 

admitido a mulher. 

Verifica-se, portanto, que o estudo da criminologia crítica, que tem como um de seus 

direcionamentos de exame a análise da criminologia feminina, pugna por trazer a perspectiva 

de gênero na análise da prática delitiva e, por conseguinte, das instituições de reclusão 

feminina, passando-se assim a trazer ao lume a aferição do contato delitivo da mulher, bem 

como examinar contexto do aprisionamento de mulheres (SAMARANCH, 2017). 

O exame dos primeiros estudos acerca das construções teóricas que passaram a 

enfatizar a análise do perfil feminino desviante exsurge com o próprio advento da 
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centralização do poder punitivo, sendo estes oriundos das teorias criadas pelos demonólogos31 

da Igreja Católica, a medida em que estes passaram a estabelecer um parâmetro passível de 

aferição do que se entende por criminoso, criminalizável e punitivo. Contudo, tal aferição 

demonológica levava a ausência de esclarecimento quanto as diferenciações entre o que 

poderia compreender como crime e como pecado32 (ZAFFARONI; OLIVEIRA, 2010, p. 42). 

Detecta-se assim que a teoria demonológica passava a trazer ao lume do cenário social 

a ideia da criminalização feminina como uma forma de exercício do poder da Igreja Católica 

pelo império do medo33, buscando nessa perspectiva afastar as condutas das mulheres que não 

se adequavam a padronização do perfil de mulher ideal, trazendo, pois, com a utilização da 

punição/pecado a estereotipação do comportamento desviante feminino. 

A concepção criminológica da mulher, segundo as diretrizes expostas pela teoria 

demonológica consistia em uma forma de direcionamento, de uma padronização do 

comportamento feminino, sob pena de entender o comportamento em sentido contrário como 

desviante e, por conseguinte criminalizável, implicando, portanto, numa forma de controle do 

perfil da mulher e não no exame das práticas criminosas praticadas por estas em si. A teoria 

demonológica tende a afastar a real análise do perfil delitivo da mulher à medida que implica 

em uma adequação na ótica do punível e do criminalizável do que se compreendia como 

inadmissível pelos ideários dos demonólogos. 

Partindo dos contornos expostos pela teoria demonológica, passou-se a traçar a 

consolidação de um perfil sacralizado e ideal a ser seguido por todas as mulheres, sendo estas 

as que se apresentavam submissas ao poder masculino. A ideologia da padronização do 

comportamento feminino ideal passou a se consolidar a partir da Idade Moderna, consistindo 

                                                
31  Compreendia-se por demonólogo as figuras integrantes da Igreja Católica que tendiam a direcionar as 

concepções, segundo as diretrizes religiosas, sobre o que teria teor criminalizado ou criminalizável, segundo as 

balizas dos preceitos expostos pelo catolicismo (ZAFFARONI; OLIVEIRA, 2010, p. 42).  
32 Também definido como código penal redigido por criminosos eruditos, o Malleus foi um importante manual 

doutrinário utilizado pelos Tribunais da Inquisição para normatizar o comportamento feminino e legitimar a 

punição de mulheres, descrevendo com detalhes o que se via do comportamento feminino criminoso e o que se 

convinha pensar sobre ele, partindo da concepção estereotipada da mulher que, ora assumia feições da figura 

ideal da mulher virgem, ora se definia pelo caráter perverso, maldoso, traiçoeiro e vingativo, características 

consideradas essencialmente femininas (ISHIY, 2014, p. 47).  
33 O eixo impulsivo dos discursos e do enredo entre eles é sempre o medo: uns o manipulam, outros o aturam, 

mas ambos se enredam nele, ainda que não saibam. E dados momentos, é como se a razão fosse suspensa. Tudo 

parece depender da sensibilidade do medo, em termos do que se teme mais: a agressão criminosa ou a 

arbitrariedade do poder. [...] E quem exerce poder sabe disto: o poder se exerce administrando medos, 

estimulando-os com a maginificação de perigos, ou rebaixando-os através de sua subestimação [...] no medo está 

a chave da permanência de todos os discursos criminológicos criados no decorrer da história (ZAFFARONI; 

OLIVEIRA, 2010, p. 244-245) 
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assim nas bases para a construção de uma sociedade patriarcal. Originou-se assim a 

construção de um modelo de relação ideal entre os sexos, desconsiderando a vontade 

individual, tendo em vista que esta deveria advir de uma ordem natural sagrada, onde 

comportamento contrários a subserviência feminina denotava, pois, comportamento desviante 

(ROSADO-NUNES, 2008, p. 74).  

Verifica-se em face das diretrizes trazidas pela teoria demonológica que a concepção 

do comportamento desviante da mulher consistia em reflexo do desvio de caráter desta e que, 

tal intento, implicava em característica ínsita ao sexo feminino, perfazendo com que mais 

adiante o comportamento tido por problemático da mulher que excepcionava a regra de 

padronização comportamental passaria a ser interpretada, segundo os estudo criminógenos 

femininos, como expressão de uma patologia (ISHIY, 2014, p. 49). 

A teoria demonológica ganha espaço no exame criminógeno feminino tentando 

consolidar a dominação da ideologia católica, tendo por objetivo ainda tentar viabilizar a 

legitimação do exercício do ius puniendi pelo Estado, motivo pelo qual se entende que esta 

teoria antecede a constituição das teorias criminológicas positivas, surgindo estas quando a 

ideia de fixação punitiva pelo entre estatal já restava por sedimentada no cenário social 

(ISHIY, 2014, p. 50). 

Verifica-se assim que a teoria demonológica apresenta um perfil de bastante relevo 

quanto à consolidação da ideia do direito/dever de punir do Estado, vez que, através das 

premissas basilares da ideologia catolicista passa a disseminar a fixação punitiva a ser 

exercida pelo ente estatal, compreendendo ainda a ideia de delito feminino como instrumento 

apto a formalizar o controle de a punição das mulheres, viabilizando, assim, sua subjugação. 

A transformação do pensamento abstrato para a consolidação de ideias pautadas no 

mundo naturalístico e concreto no que tange a análise criminógena, ganha força a partir a 

detecção da alteração da Escola Clássica para a Escola Positiva34  quanto aos exames da 

criminologia feminina (PABLOS DE MOLINA, 1992, p. 103).  

                                                
34 Enquanto a Escola Clássica definia o crime através de uma base legal, com ênfase na liberdade individual, a 

Escola Positivista rejeitava a definição meramente legal e enfatizava o determinismo ao invés da 

responsabilidade individual, pregando um tratamento científico para o criminoso com vistas à proteção da 

sociedade (ALVAREZ, 2003, p. 45). 
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A alteração das bases que circundam Escola Clássica para a Escola Positiva no que 

tange aos estudos da criminologia se mostraram cruciais para traçar a compreensão do perfil 

da mulher em contato com o crime, tecendo-se assim uma aferição criminógena que 

ultrapassava os limites pautados na mera observância de ditames normativos, passando, pois a 

trazer para a seara da discussão criminológica ideais de racionalidade e humanidade que 

precisam ser aferidos para traçar um perfil da mulher delinquente.   

A escola clássica passa, portanto, a complementar a aferição oriunda da escola positiva, 

à medida que apresenta a inserção no exame das questões jurídico-penais ideias humanistas, 

fazendo com que a análise da racionalidade, humanidade e utilidade pudessem ser examinadas 

sob a ótica das ciências criminais, ampliando por conseguinte a reflexão do crime interligada 

com a pena e a existência normativa35 (DIAS; ANDRADE, 1997, p. 08). 

Nessa perspectiva a amplitude advinda da aferição criminológica oriunda das escolas 

clássica e positiva passaram a ter significativo impacto quando dos estudos da mulher 

delinquente, ganhando relevo específico através dos estudos de Cesare Lombroso e William 

Ferrero, ao traçar uma análise da criminologia feminina segundo diretrizes patológicas da 

formação biológica da mulher, de modo a denotar o exame do contato da mulher com o crime 

segundo seus traços biológicos e antropológicos36. 

Em 1895 Cesare Lombroso e William Ferrero 37  publicara a obra La Donna 

Delinquente (“A mulher delinquente”), passando através desta delinear os contornos do 

comportamento desviante da mulher. Os estudos oriundos de “A mulher delinquente” 

passaram assim a ser vislumbrados como um relevante estudo acerca da criminalidade 

feminina (ISHIY, 2014, p. 50). 

                                                
35 Nesse período, em que a ineficácia do sistema penal já era anunciada por diversos teóricos europeus, buscava-

se limitar a legitimidade do poder punitivo às finalidades do direito penal, que deveriam confundir-se com as 

finalidades do próprio Estado (DIAS; ANDRADE, 1997, p. 08).  
36  No campo das ciências médicas, as pesquisas desenvolvidas por Cesare Lombroso sobre os aspectos 

antropológicos e psicológicos do criminoso, publicadas em 1876 na obra L’uomo delinquente (“O homem 

delinquente”), representaram o início dos estudos etiológicos do crime e do pensamento criminológico da escola 

positivista italiana (ZAFFARONI; OLIVEIRA, 2010, p. 44-50).  
37 Cesare Lombroso e William Ferrero realizaram assim o traço do perfil da mulher criminosa com base em três 

categorias de mulheres: normais, prostitutas e criminosas (LOMBROSO; FERRERO, 1980, p. 75). Destacou-se 

ainda como característica fisionômica da mulher criminosa e prostituta com o exame comum destas em 

possuírem anomalias no crânio, o peso do cérebro, bem como o tamanho dos membros da mulher com perfil 

delinquente ensejar uma análise diferenciada da mulher normal (LOMBROSO; FERRERO, 1980, p. 75-76).  
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Os primeiros estudos da criminalidade feminina traçados por Cesare Lombroso e 

William Ferrero foram feitos com base na identificação das características antropométricas 

femininas. Traçou-se assim a análise de mulheres encarceradas e dos seus respectivos crânios, 

esqueletos, examinando-se ainda cadáveres de prostitutas. Passou-se assim a aferir quais as 

características fenotípicas comuns a “mulheres criminosas” através da comparação com as 

características observadas nas mulheres “não criminosas” (LOMBROSO; FERRERO, 1980, p. 

47). 

A formação do perfil da mulher delinquente segundo a teoria lombrosiana passa a 

enfatizar a existência de um caráter naturalístico do crime, reduzindo o exame da propensão 

do contato da mulher com o crime apenas com base no exame psicológico e biológico destas 

que detectam a existência da mulher delinquente como criminosas natas, posto que apenas 

analisa a construção do perfil delitivo da mulher com base em características fenotípica destas 

(ISHIY, 2014, p. 50). 

Verifica-se assim o reducionismo da análise da teoria lombrosiana da mulher 

delinquente, à medida que esta desconsidera os impactos e interferências das questões sociais, 

culturais e de construção socioeconômica da formação de um perfil delitivo à mulher, 

delimitando a análise da criminologia feminina apenas através de observâncias pautadas em 

contorno biológicos e antropológicos que não se mostram satisfatórios para justificar o 

crescimento exponencial do delito praticado por mulheres no cenário social hodierno. 

Segundo a teoria lombrosiana a mulher denotaria um perfil criminógeno mais 

propenso a prática da prostituição, implicando-a em uma transgressão ínsita à mulheres, pois 

as anomalias de caráter sexual seriam tendências femininas, à medida em que estas 

possuiriam um processo degenerativo oriundo do córtex cerebral. Nessa perspectiva 

compreendeu-se que a mulher possuiria menos predisposição prática delitiva, tendo em vista 

que tal intento estaria por associada a uma característica fenotípica eminentemente masculina 

(LOMBROSO; FERRERO, 1980, p. 111). 

Lombroso e Ferrero compreendiam assim através dos estudos da criminologia pautada 

na aferição antropológica e biológica que existiam, segundo a predisposição fenotípica 

humana, condutas desviantes ínsitas a prática feminina e, em contrapartida, a existência de 

outras que traziam ao lume uma maior predisposição de caráter masculino, perfazendo, pois, 
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através do referido estudo, a análise do perfil criminógeno da mulher como detentor de 

incapacidade para delinquir.  

A aferição da mulher como ser naturalmente incapacitado para a prática delitiva 

passara a traçar, segundo a teoria lombrosiana, a existência de condutas desviantes onde a 

existência da mulher como criminosa nata restaria por reduzida a condutas adúlteras, 

caluniadoras, admitindo-se a ínfima expressão da propensão delitiva à prática criminosa 

quando esta passa a ser cúmplice dos homens denotando assim que o perfil criminógeno 

feminino não possuiria autonomia para delinquir, de modo que a prática de fatos criminosos 

praticados por mulheres, estariam adstritas a incitação de terceiros  (LOMBROSO; 

FERRERO, 1980, p. 147). 

A aferição da mulher como ser de segundo plano se estende assim à análise da 

criminologia feminina de Lombroso e Ferrero, à medida que estes examinaram a propensão 

delitiva da mulher como de ínfima expressividade, reduzindo a atuação do perfil criminógeno 

da mulher a delitos de menor expressividade ou quando a prática criminosa feminina estivesse 

adstrita a terceiros ou vinculada a casos de distúrbios psíquicos femininos, desconsiderando 

assim as diversa peculiaridades que perfazem o contato da mulher com o delito. 

Os impactos da análise criminológica feminina segundo os contornos da teoria 

lombrosiana que enfatizou a natureza fisiológica como determinante a expressão da 

criminalidade feminina trouxeram reflexos nas práticas policiais e judiciais, posto que a 

criminalidade feminina passara a ser vista como caso de psiquiatria, trazendo efeitos jurídico-

penais reducionistas e perfazendo com que as mulheres passassem a ser vistas mais como 

loucas do que como criminosas (SWAANINGEN, 1990, p. 86).  

As limitações da aferição criminógena da mulher segundo a teoria lombrosiana se 

mostraram assim insuficientes para traçar os reais contornos do perfil delitivo feminino, à 

medidas que desconsiderada os impactos sociais, econômicos e culturais quando da aferição 

da propensão da mulher a prática delitiva. 

Passando a traçar o devido relevo advindo da participação social da mulher, da 

conquista destas ao espaço social e de como a inserção mais ativa da participação feminina 

nos convívios sociais podem alterar a visão da mulher que delinque, exsurge a teoria 

criminológica feminista, passando ela a examinar como os impulsos do movimento feminista 
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e da conquista mais ampla e ativa das mulheres no espaço social podem ser examinadas na 

construção do perfil da mulher delinquente. 

O estudo criminológico feminino sempre se mostrara construído com base em um 

paradigma de sexo, ou seja, estabelecendo padronizações comportamentais delitivas mais 

propícias a atuação masculina e outras, a manifestação feminina, desconsiderando assim a 

influência da realidade social percorrida por ambos os sexos para constituir fator ensejador ao 

contato com o delito e a formação de um perfil criminógeno.  

A análise da mulher e seu contato com o delito pode, portanto, ser vislumbrada como a 

uma construção de estudos constituídos por homens e que tendem a estereotipar a atuação 

criminosa feminina a circunstâncias delimitadas e aptas a preservar o sexismo no trato das 

relações femininas e tal intento não resta por afastado do exame do perfil delitivo da mulher. 

Os movimentos feministas constituíram-se em meios impulsionadores da construção 

da criminologia feminista, a medida em que consistiam na desconstrução dos estudos 

criminológicos já existentes, formalizando um rompimento com as já existentes análises 

metodológicas e epistemológicas das ciências, posto que propiciaram a inserção da discussão 

quanto a diversidade de gêneros na análise da construção de um perfil delitivo (ISHIY, 2014, 

p. 61). 

A criminologia feminista viera a denotar a alteração do perfil dos estudos 

criminógenos da mulher delinquente traçados, à medida que passaram a examinar a questão 

da delinquência feminina em sua essência e não como mero mecanismo de limitação da 

participação social da mulher, conforme visto nos traços da teoria demonológica e da teoria 

lombrosiana. Ademais, as teorias criminológicas sempre persistiram no deslinde de estudos 

criados por homens e para homens, tencionando a desconsiderar as nuances femininas quando 

da prática criminosa. 

Pautada na ideia de distinção entre os índices de delitos praticados por homens e por 

mulheres, os estudos criminológicos ignoraram por várias décadas a análise adequada do 

comportamento feminino desviante e tendente ao crime, de modo que as teorias 

criminológicas tidas por universais não traziam em si um reflexo da realidade criminal 

feminina (HEIDENSOHN, 1996, p. 11). 
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Em assim, o surgimento dos primeiros estudos aptos a aferir o perfil criminógeno da 

mulher que delinque que trouxeram em si uma abordagem feminista originaram-se nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, ampliando a percepção da mulher e do contato desta com o 

crime em detrimento das limitações apresentadas até então pelas teorias sociológicas 

concebidas como universais (HEIDENSOHN, 1996, p. 11). 

A desconsideração adequada quanto a um perfil criminógeno da mulher que delinque 

apresentavam-se por inobservadas adequadamente pelas principais teorias criminológicas 

tendo em vista a mais ampla acessibilidade de informações sobre o encarceramento masculino, 

em face dos baixos índices de aprisionamento de mulheres ou ainda pela ausência do 

adequado tratamento a ser dispensado às especificidades femininas quando da prática delitiva 

e de seu respectivo aprisionamento (CHESNEY-LIND; PASKO, 2013, p. 16). 

A análise de perfis delitivos segundo o gênero delineia a propensão da prática de 

determinados crimes ora por homens, ora por mulheres, passando assim a desconsiderar que 

as mulheres podem praticar delitos da mesma natureza e através do emprego do mesmo 

modus operandi que os homens. Tal intento, contudo, afasta o real exame dos fatores 

originais que ensejam a prática delitiva feminina em números, níveis e frequência inferiores 

aos crimes praticados por homens (HEIDENSOHN, 1996, p. 12). 

À medida em que se generaliza no âmbito dos estudos criminológicos a atuação do 

perfil delitivo de homens e mulheres mais distante se mostra a análise adequada dos meios 

aptos a ensejar a inibição destes, pois a inobservância das peculiaridades delitivas da mulher e 

dos índices de delito feminino dotados de menor expressão, se comparados ao masculino, não 

deve implicar em motivo ensejador a desconsideração do contato da mulher com o delito, mas 

sim, deve implicar em contraposição, no exame adequado de tal intento, de modo que, 

obstado tal exame torna-se inadequado construir os reais traços da mulher delinquente.  

Os reais contornos acerca da criminalidade feminina só passaram a poder ser visto 

quando da inserção da estrutura de gênero nos estudos criminológicos do crime, sendo as 

teorias feministas de grande relevo para que se pudesse traçar o exame da problemática da 

delinquência feminina, sendo portanto relevante para tanto a análise do papel social e do 

status socioeconômico da mulher, mostrando-se importante ainda aferir os impactos da 

formação sociocultural pautada pelo patriarcalismo, bem como as diversas nuances acerca da 

marginalização das mulheres presas (ISHIY, 2014, p. 64). 
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A secundarização do exame da mulher delinquente demonstra a manifestação da 

seletividade do sistema penal, vez que este tende a priorizar o exame das questões delitivas 

adstritas em detrimento das mulheres. Quanto à seletividade do sistema penal, justifica-se tal 

intento em face da maior propensão à resolução do comportamento desviante feminino em 

meio a interferência da família e da escola, atuando estes como meio dotado de maior 

efetividade na contenção do desvio da atuação da mulher ao comportamento socialmente 

admitido, de modo que o controle de caráter penal apenas adentraria em cena quando a 

conduta desviante da mulher ultrapassa o filtro social imposto a mesma (SPOSATO, 2007, p. 

253).  

A visão socialmente construída da mulher como ser de segundo plano e destinado a 

subserviência tem seus reflexos na ótica do sistema penal, à medida que este passa portanto a 

atribuir somenos relevância ao perfil delitivo da mulher em face da construção social da 

mulher como ser apto a obediência e ao seguimento dos costumes socialmente admitidos, 

tendendo tal compreensão a inobservar que a mulher pode sim constituir-se em um ser de 

perfil criminoso.   

Contudo, analisa-se que a emancipação da mulher e a sua participação mais ativa da 

vida em sociedade 38  passaram a ser vistos como uma das causas do crescimento da 

criminalidade feminina, sendo tais questões examinadas segundo as diretrizes dos estudos 

criminológicos modernos que tencionavam a direcionar a ideia do perfil delitivo da mulher 

como aquele advindo da atuação feminina com maior margem de independência (ISHIY, 

2014, p. 71). 

A mudança substancial da participação social da mulher passa a ser vista como um dos 

principais motivos que os estudos da criminologia feminista deveriam se ater para conseguir 

vislumbrar a justificativa do aumento da criminalidade entre mulheres, pois, apesar de menos 

expressiva que a delinquência masculina, começava a encontrar nos anseios de conquista 

social e independência feminina campo hábil para proliferação (BASTOS, 1997, p. 59).  

Tendo em vista que o crescimento gradativo do encarceramento feminino em diversos 

países se delineara concomitantemente a conquista feminina através dos movimentos de 

libertação de mulheres a partir de 1960, mediante a consolidação da mulher na luta por 

                                                
38 Em 1950, Otto Pollack defendeu que a quantidade de crimes praticados por mulheres teria aumentado como 

um resultado da emancipação das mulheres na sociedade (POLLACK, 1978, p. 75). 
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direitos à igualdade e participação efetiva na vida pública e política, traçou-se a ideia de 

interdependência da emancipação feminina com o aumento dos traços delitivos entre 

mulheres, fazendo com que a ideia de inserção da mulher de modo mais ativo na vida em 

sociedade implicasse na possibilidade de contato da mulher com o crime39 (ISHIY, 2014, p. 

72).  

Contudo, vincular a interdependência entre o crescimento da criminalidade de 

mulheres ao movimento feminista de luta pelos direitos das mulheres consiste em inobservar 

o que de fato continua a ser um dos fatores de exponencial contribuição ao aprisionamento de 

mulheres 40 , que implica na realidade da marginalização econômica e ausência de 

oportunidades sociais, pois estes implicam em fatores determinantes para a criminalização 

feminina (FEINMAN, 1994, p. 31). 

Desse modo detecta-se que os movimentos feministas de conquista social e política 

das mulheres se mostra de somenos relevância para se examinar os contornos do crescimento 

da criminalidade entre mulheres, posto que nem o perfil socioeconômico, nem a natureza e o 

modus operandi dos crimes pelos quais determinadas mulheres se encontram cumprindo pena 

privativa de liberdade sofreram alterações relevantes a partir dos movimentos feministas 

(FEINMAN, 1994, p. 31). 

O crescimento do delito praticado por mulheres deve, portanto, passar por uma análise 

que não se encontre adstrita as discussões de conquistas sociais da mulher, devendo assim 

viabilizar o afastamento de todas os exames socialmente sexistas quando discute-se a atuação 

da mulher em determinada seara social, para que a aferição do perfil delitivo feminino de 

maneira adequada.   

A análise criminológica feminina no Brasil seguira as diretrizes exaradas dos demais 

estudos criminógenos da mulher delinquente, trazendo consigo traços marcadamente 

androcêntricos e tendentes a formalizar a preservação de padronizações sociais da atuação do 

                                                
39  [...] admite-se, hoje, que as diferenças nas taxas de criminalidade masculinas e femininas prendem-se 

sobretudo a fatores sócio-estruturais [...]. Resumidamente é possível dizer que à medida em que as disparidades 

sócio-econômicas-estruturais entre os sexos diminuem, há um aumento recíproco da criminalidade feminina. 

Levando-se isso em conta, é razoável supor que, muito em breve, a população de presas no Brasil revele 

crescimento marcadamente acentuado (LEMGRUBER, 1983, p. 06). 
40 Os diferentes índices criminais apontam que a maioria das mulheres foram presas por crimes relacionados ao 

desemprego, e não às atividades de altos cargos profissionais, o que sugere que é a feminização da pobreza, e 

não a liberação das mulheres, a tendência social mais relevante para o estudo do encarceramento feminino 

(ISHIY, 2014, p. 78). 
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perfil da mulher, tendo assim a visão sexista dos estudos da criminologia feminina impactos 

diretos na normatização das condutas típicas praticadas por mulheres no âmbito da norma 

penal brasileira41. 

No Brasil a criminalização de mulheres carregara consigo em sua origem a 

consolidação da ideia de secundarização do papel da mulher pelo sistema penal, à medida em 

que a manifestação de determinadas condutas típicas restava por direcionada à mulher como 

forma de preservação dos padrões de comportamento social admitidos para o sexo feminino, 

podendo-se exemplificar nesse caso a questão da prostituição42 que, apesar de não implicar na 

existência de uma conduta ilícita admitia o aprisionamento de mulheres, tendo em vista a 

inadequação destas ao perfil subserviente de comportamento adequado a uma mulher, 

segundo os ditames sociais (FARIA, 2010, p. 6073). 

O contato da mulher com o delito e a aferição criminógena da mulher carrega consigo, 

inclusive quando da evolução para a teoria criminológica feminista, traços eminentemente 

sexistas, tendendo a culpar a atuação feminina por sua inserção mais latente na participação 

social e política como sendo fator de vinculação ao crescimento da delinquência feminina43 e, 

fazendo assim, com que a visão patriarcal de subjugação da mulher continue a ser motivo 

direcionador da atuação feminina e, quando esta resta por inobservado, as consequências 

nefastas são manifestas, como o aumento do crime entre mulheres (SAMARANCH, 2017). 

O crescimento do número de delitos praticados por mulheres passara assim a ensejar a 

destinação prisional adequada para que estas pudessem cumprir suas penas privativas de 

                                                
41 No Brasil, a partir da década de 30, esse controle pode ser confirmado pela nova legislação penal e pelas 

características das internas que frequentaram o primeiro cárcere de mulheres. De acordo com o Código Penal de 

40, estabeleceu-se o delito de Vadiagem, art. 59 "Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade sendo válido 

para o trabalho sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência 

mediante ocupação ilícita". A pena prevista era de detenção de 15 dias a 3 meses. Em realidade, apesar da 

prostituição não ser considerada crime, não era uma atividade lícita, razão pela qual era dada a legitimidade ao 

Estado de prender as mulheres que estivesses exercendo a prostituição em razão do delito de vadiagem. Nas 

décadas de 30 e 40 foi intenso, no Brasil, o combate à prostituição e a defesa dos ideais femininos. Outro crime 

que vale a pena ser citado é o de Contágio Venéreo que se consuma "com o simples fato da exposição a perigo 

de contágio". Pena de detenção de 3 meses a um ano ou multa. Não resta dúvidas da relação desse crime com a 

atividade de prostituição, por essa razão, esses dois crimes foram os grandes responsáveis pela entrada de 

mulheres, a maioria prostitutas, na penitenciária recém inaugurada (FARIA, 2010, p. 6073). 
42 Vale destacar que Lombroso e Ferrero associavam a prostituição à criminalidade típica das mulheres. A 

sexualidade feminina à serviço da prostituição equivaleria à criminalidade que Lombroso denominou de 

‘atávica’ inata e, por isso, infame perante a opinião pública, capaz de colocar em risco a moral familiar e os bons 

costumes (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 65). 
43  Diversas explicações de ordem biológica, psicológica e sociológica foram utilizadas para justificar as 

especificidades, segundo a natureza das infrações que as mulheres cometiam, o seu modo de participação no 

crime e sua menor reincidência em comparação com o sexo masculino (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 64). 
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liberdade de modo adequado, fazendo assim com que surgissem os primeiros 

estabelecimentos prisionais destinados à mulheres. 

Destarte a evolução histórico-social da punição feminina ensejou a necessidade de 

modificação no trato prisional das mulheres, perfazendo com que, paulatinamente, a 

dignidade humana no cumprimento da pena pudesse passar a ser questionada em prol da 

mulher que delinque, a iniciar pela análise da mulher como sujeito de direitos e não 

subjugando a situação prisional destas a questões secundárias. 

A punição de mulheres no Brasil e a ambientação prisional destas passara assim por 

diversas evoluções até adequar-se às diretrizes ora dispostas no plano constitucional e legal, 

mesmo que em face da realidade atual da população carcerária feminina vários pontos ínsitos 

às especificidades da mulher no cárcere ainda restem por negligenciados pelo Estado. 

Verifica-se portanto que o sistema prisional feminino brasileiro, ao desconsiderar as 

questões da delinquência praticada por mulheres, se mostra como mera reprodução de 

modelos prisionais masculinos, destacando assim que as políticas públicas voltadas para o 

sistema prisional não apresentam as diferenças relativas à questão de gênero como ponto 

necessário a ser sopesado pelo Estado ao punir, apresentando nítida malversação à igualdade 

material no tratamento das mulheres sujeitas ao cárcere (BUGLIONE, 2011). 

Apresenta-se assim a necessidade de aferição quanto às especificidades de como se 

manifestara a punição de mulheres no âmbito social brasileiro, de modo a aferir como a 

observância da mulher que delinque a ser de segundo plano passara a tentar uma adaptação 

com a tutela dos direitos humanos e fundamentais da pessoa privada de liberdade em face da 

busca pela consideração das questões ínsitas às peculiaridades de gênero feminino ao se punir. 

Traça-se ainda como relevante enfocar o exame do perfil da criminalidade entre 

mulheres no Brasil, mediante a análise do crescimento da população carcerária entre mulheres 

e de como resta manifesto o perfil delitivo dessas mulheres que passam a ter contato com o 

crime e, por conseguinte restam-se sujeitas as precariedades do cárcere brasileiro. 

2.2 A evolução histórico-social da punição de mulheres no Brasil e o perfil 

atual da população carcerária feminina 
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A construção de um perfil de práticas delitivas femininas implica como consequência 

na aferição de como surgiram os primeiros estabelecimentos prisionais destinados à mulheres 

infratoras no Brasil e, tal intento apresenta a necessidade de exame da origem do 

aprisionamento em âmbito brasileiro.  

O surgimento das prisões brasileiras perpassa a análise da própria evolução histórico-

social, remetendo-se assim, a colonização do Brasil pelos portugueses, tendo em vista que o 

solo brasileiro servia de exílio aos apenados degredados pela corte portuguesa. Sob a égide 

das Ordenações Filipinas, que vigoraram no Brasil por aproximadamente duzentos anos, 

observava-se a regulamentação quanto às práticas delitivas manifestas na colônia brasileiro 

(SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 51).   

A degredação de presos portugueses à colônia brasileira perdurou do início do século 

XVI até meados do século XVIII, consistindo em meio hábil a retirar do solo português os 

infratores que passavam a ser indesejados no âmbito social ante a prática criminosa. Pode-se 

detectar dentre a população portuguesa degredada significativo rol de mulheres detentoras de 

condutas tidas por desviantes, por serem amantes de clérigos, por serem alcoviteiras ou virem 

a simular a existência de gravidez ou assumir como seu parto alheio 44 , de modo que a 

degredação consistia em punição comum aplicada às mulheres segundo a gravidade de suas 

condutas desviantes (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 51). 

Os primeiros dados oficiais concernentes ao aprisionamento de mulheres no Brasil 

podem ser vistos apenas no século XIX, a partir de 1870, quando se detecta através de 

informações oriundas do Conselho Penitenciário do Distrito Federal as primeiras indicações 

oficiais de registros acerca do aprisionamento de mulheres no Brasil (SOARES; 

ILGENFRITZ, 2002, p. 52).  

No âmbito do referido relatório oriundo do Conselho Penitenciário do Distrito Federal 

consta que dentre os anos de 1869 e 1870 o índice de mulheres presas em situação precária, 

ou seja, nos tradicionais calabouços punitivos a época, 187 mulheres na condição de escravas 

cumpriram pena nos cárceres locais, tendo, inclusive, uma delas, dentre as sobreviventes, 

permanecido encarcerada por 25 anos (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 52). 

                                                
44 As circunstâncias mais extremas de ‘degredadas para sempre, dependendo do grau’, eram a das ‘barregãs’ 

(amantes de clérigos) ou de qualquer outra pessoa religiosa; das ‘alcoviteiras’ e das que se ‘fingissem de 

prenhas’ (grávidas) ou que atribuíssem parto alheio como seu (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 51-52).   
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Tentando viabilizar o melhoramento da situação prisional feminina brasileira em 1905 

passa-se a examinar ajustes aptos a melhorar os alojamentos da detentas, através da 

adequação de cinco células do antigo manicômio ao cárcere de mulheres, enquanto não surgia 

a construção de pavilhão adequado ao aprisionamento feminino, segundo bem constatou o 

Relatório da Casa de Correção da Capital Federal (CAPITAL FEDERAL, 1905, p. 10). 

Lemos de Brito foi um dos principais ideólogos do aprisionamento destinados a 

mulheres no Brasil e, através de seus estudos na obra Prisões do Brasil, o autor passa a 

descrever as especificidades precárias das primeiras prisões brasileiras, em especial às 

destinadas à mulheres (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 52). 

Examina-se assim que o modelo de prisões brasileiros seguia os moldes europeus, 

destacando ainda Lemos de Brito severas críticas ao que denominou o referido autor de ‘galés 

infectas’, vez que a precariedade e à sujeição das mulheres ao cumprimento da pena 

misturadas a criminosos de outro sexo e a escravos fomentavam à rápida redução da mulher 

aprisionada a mais severa miséria humana (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 51-52). 

Através das crítica e exames acerca do aprisionamento de mulheres no Brasil, verifica-

se a necessidade de criação de um tratamento específico à situação da mulher presa. Nessa 

perspectiva, Lemos de Brito passa a ser encarregado, em 1923, a traçar um projeto de reforma 

penitenciária que tenda a adequar o encarceramento feminino às suas necessidades e 

individualidades (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 53).  

Tentando adaptar à realidade prisional ao perfil feminino Lemos de Brito passa, em 

1924, a traçar os contornos de um projeto de reforma penitenciária, e, após visitação às 

prisões do Brasil, traçara as diretrizes aptas a construção de um reformatório especial que se 

adequasse ao tratamento e alojamento específico da mulher encarcerada, afastando assim a 

ideia de que as prisões nos moldes masculinos seriam satisfatórios a questão prisional de 

mulheres (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 53). 

Na época em que Lemos Brito começara a traçar as diretrizes da constituição de um 

cumprimento da pena no plano penitenciário elencando a necessidade de se aferir 

especificamente a condição da mulher na prisão, observa-se que já se traçava a separação 

entre homens e mulheres encarcerados, mas, contudo, a separação de mulheres criminosas 

segundo a gravidade do delito praticado ainda não era vista, o que ocasionava preocupação 

(OLIVEIRA, 2008, p. 26). 
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Contudo, a finalidade da busca de separação das mulheres aprisionadas se dava com o 

objetivo de preservação dos valores moralmente admitidos em sociedade, pois, mesmo 

delinquindo, algumas mulheres denotavam comportamento desviante tendente a prática da 

prostituição, sendo estas detida pela prática dos delitos de vadiagem ou embriaguez e não 

deveriam restar insertas na mesma ambientação prisional das presas comuns, o qual seja, as 

condenadas por delitos como infanticídio, aborto ou furto, por exemplo. Detecta-se assim a 

manifestação moralista no sentido de não só sancionar as condutas delitivas mas em buscar 

punir de modo estigmatizador a conduta feminina desviante do padrão socialmente admitido 

(OLIVEIRA, 2008, p. 26). 

Com o advento da Revolução de 193045 ampliam-se os estudos aptos a formalizar a 

reforma legislativa do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Contravenções 

Penais, culminando assim com a ideia de criação de um programa de reforma carcerária, 

tendo esta início a partir da reforma penal de 1940. Com o início da reforma carcerária, passa-

se a enfatizar a questão penitenciária da mulher, à medida em que se dá ensejo a criação do 

projeto de criação da Penitenciária Agroindustrial, da Penitenciária de Mulheres e do 

Sanatório Penal, tendo Lemos de Brito como idealizador do referido projeto46 (SOARES; 

ILGENFRITZ, 2002, p. 55). 

No âmbito dos projetos prisionais desenvolvidos por Lemos de Brito em prol da 

discussão da questão prisional da mulher enfatizou-se a necessidade de separação de homens 

e mulheres no cumprimento da pena. Contudo, as ideias de separação por sexo das 

ambientações prisionais47  traziam em si a ideia patriarcalista e sexista, à medida que tal 

intento não se delineara com o escopo de viabilizar a análise das peculiaridades femininas na 

prisão, que se distingue das masculinas, mas sim, como forma de evitar a manifestação da 

influência perniciosa que a mulher do comportamento desviante poderia proporcionar aos 

detentos (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 56-57). 

                                                
45 A Revolução de 1930 consistiu no mecanismo político de consolidação do Estado Novo, tendo por seu gestor 

o então presidente do Brasil Getúlio Vargas e, tal intento implicara na alteração da estrutura administrativa e 

política brasileira (OLIVEIRA, 2008, p. 26).  
46 Este projeto se transformou em lei e, sob a influência do contexto político de repressão e autoritarismo, foi 

elaborado, discutido e aprovado por homens, tendo à frente a figura de Lemos de Brito, cujas ideias reproduzem 

fielmente o pensamento conservador do período (OLIVEIRA, 2008, p. 26). 
47 Lemos Brito passa assim a justificar seus pontos de vista acerca da necessidade de separação de prisões 

femininas e masculinas tendo em vista que ‘a ciência penitenciária tem sustentado sempre que as prisões de 

mulheres devem ser inteiramente separadas das destinadas a homens. É que a presença da mulher exacerba o 

comportamento genésico dos sentenciados, aumentando-lhes o martírio da forçada abstinência’ (SOARES; 

ILGENFRITZ, 2002, p. 57). 
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A criação de presídios femininos passa portanto, segundo a ideia de implementação 

destes defendida por Lemos de Brito, a ser verificada como uma forma de manutenção da 

pacificação e tranquilidade prisional48 no âmbito das prisões masculinas do que na aferição 

das especificidades da mulher presa em si, afastando assim a ideia inicial e viabilizar 

dignidade às acomodações carcerárias às detentas (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 56-57). 

Buscando assim afastar o comportamento feminino pernicioso que culmina com a 

manifestação do comportamento desviante da mulher, com o surgimento da Penitenciária de 

Mulheres exsurge a preocupação quanto a definição de normas pedagógicas que possam 

reabilitar a mulher a viver em sociedade, perfazendo assim, segundo a ideologia de Lemos de 

Brito, a possibilidade de mulheres prostitutas passarem a ser dóceis e obedecerem às regras da 

prisão, buscando assim transformar as mulheres desviantes em mulheres caridosas e voltadas 

às prendas domésticas, direcionando a educação sexual destas a construção de mulheres 

designadas à procriação e a satisfação do marido (OLIVEIRA, 2008, p. 27). 

A padronização comportamental da mulher segundo as acepções morais refletia 

diretamente na visão da mulher enquanto criminosa, de modo que, não raras vezes a conduta 

tida por delitiva implicava na manifestação de atitudes não condizentes com o socialmente 

aceitável a uma mulher, pois a insubordinação restaria manifesta como fato desabonador do 

adequado perfil feminino nos moldes patriarcais e, por conseguinte, deveria ser combatido 

com a criminalização e punição deste. 

O surgimento da primeira penitenciária advém assim com a construção do 

estabelecimento prisional feminino em 09 de novembro de 1942, em Bangu, encontrando-se 

esta distanciada dos presídios masculinos. Criado através do Decreto n. 397149, a primeira 

penitenciária exclusivamente destinada à mulheres do Brasil se encontrava regida pela 

                                                
48 A separação dos presídios em masculino e feminino, efetivada a partir da nova legislação penal formulada na 

década de 40, vinha de encontro à necessidade de dar atenção às mulheres criminosas que viviam comprimidas 

em compartimentos sórdidos situados nos fundos da Casa de Detenção, e buscava preservar a paz e a segurança 

interna do presídio masculino, posto que a mistura promíscua de homens e mulheres coabitando o mesmo espaço 

prisional era motivo de preocupação por parte dos penitenciaristas da época (BASTOS, 1997, p. 63-64). 
49 A criação da Penitenciária de Mulheres foi instituída pelo Decreto-lei n. 3.971, de 24/12/41, que dispunha 

sobre o cumprimento das penas no Distrito Federal, bem como criava a Penitenciária Central do Distrito Federal 

(para ocupar o lugar da antiga casa de correção) e o Sanatório Penal. [...] A estrutura administrativa da 

Penitenciária de Mulheres se constituía de um chefe e de uma administração, submetida à direção da 

Penitenciária Central, posto que permaneceu inserido no organograma da mesma (PCDF) e sendo, portanto, uma 

de suas seções, e submetendo-se, consequentemente, ao regimento interno da PCDF, aprovado pelo Decreto n. 

8.296, de 18/10/10. Observa-se a grande defasagem entre a Penitenciária Central e o regulamento que deveria 

normatizar sua dinâmica institucional (BASTOS, 1997, p. 63). 
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administração pedagógica das freiras quando do seu surgimento (SOARES; ILGENFRITZ, 

2002, p. 57-58). 

Em sua origem o primeiro estabelecimento prisional feminino fora estruturado nos 

moldes de um colégio interno, de modo que sua construção não deveria denotar similitude 

com as características das habituais prisões (BASTOS, 1997, p. 64). Nessa perspectiva a 

constituição da administração interna e pedagógica do presídio restara designadas às Irmãs do 

Bom Pastor de modo que as freiras deveriam apregoar todos os cuidados necessários e aptos a 

recuperação ‘da moral e dos bons costumes, além de exercer um trabalho de domesticação das 

presas e vigilância constante da sua sexualidade’. (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 58).  

Com a inserção da religiosidade como critério apto a reabilitar as detentas ao retorno 

ao convívio social a ideia de ressocialização passara a ser difundida apenas sob duas 

vertentes: ou através do retorno ao convívio familiar se casadas fossem e, caso fossem 

solteiras ou viúvas, através do adequado preparo à inserção na vida religiosa (SOARES; 

ILGENFRITZ, 2002, p. 58). 

Contudo a ideia de ressocialização pelo desenvolvimento da religiosidade apregoada 

pelas freiras50  mostra-se inadequada às expectativas estatais de recuperação das detentas, 

fazendo com que a Penitenciária das Mulheres voltasse a ser administrada pela direção da 

Penitenciária Central em 1955, de modo que, tal intento teve como justificativa a 

impossibilidade de controle adequado pelas Irmãs do Bom Pastor da indisciplina e violência 

por parte das detentas, bem como o  fato de as freiras não possuírem conhecimento técnicos 

acerca das questões penitenciárias obstavam a possibilidade destas exercerem o controle de 

2.220 mulheres em um estabelecimento que fora planejado para abrigar 60 mulheres, sendo 

posteriormente reformado para ampliar 120 detentas, em 1953 (OLIVEIRA, 2008, p. 27). 

Denominada a partir de 1966 de Instituto Penal Talavera Bruce, o primeiro 

estabelecimento prisional feminino passara a denotar autonomia administrativa quanto as suas 

questões carcerárias. O Instituto Penal Talavera Bruce consiste na única penitenciária de 

                                                
50 Argumenta-se como motivo ensejador o esforço das Irmãs do Bom Pastor em produzir uma reforma moral no 

interior da penitenciária possua como pano de fundo as concepções tradicionais sobre os papéis de gênero, que 

consideravam a mulher biológica e intelectualmente inferior ao homem e que se expressavam, nos campos 

médico e jurídico, em reflexões e debates sobre a “natureza da mulher criminosa” (OLIVEIRA, 2008, p. 28). 
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segurança máxima do Estado do Rio de Janeiro destinada a mulheres condenadas a penas 

elevadas, tendo capacidade para comportar até 330 detentas (OLIVEIRA, 2008, p. 27). 

Sendo o primeiro estabelecimento prisional destinado exclusivamente à mulheres no 

Brasil, o Instituto Penal Talavera Bruce possui concepções históricas e estruturais relevantes 

sobre o encarceramento de mulheres que refletem na forma de administração e criação dos 

demais estabelecimentos prisionais femininos do Brasil, como se pode observar os reflexos da 

ideia administrativo-estrutural do Instituto Penal Talavera Bruce quando do surgimento do até 

hoje único estabelecimento prisional feminino exclusivo de mulheres no Estado do Ceará, 

Instituto Penal Desembargadora Auri Moura Costa (IPF), tendo em vista que quando de sua 

origem o IPF também consistira em uma adaptação de um antigo estabelecimento prisional 

masculino para abrigar as detentas do sexo feminino, apenas sendo reestruturado como 

características próprias posteriormente (OLIVEIRA, 2008, p. 28). 

Dentre os fatores que dificultam a compreensão e a redução do número de delitos 

praticados por mulheres bem se pode destacar a desconsideração da análise criminológica e 

punitiva da mulher ao longo dos anos, fazendo com que a ausência de aferição adequada do 

perfil da mulher encarcerada torne cada vez mais complexa a discussão sobre os motivos 

ensejadores do crescimento exponencial do crime praticado por mulheres e do aumento 

significativo do número de mulheres presas.  

Verifica-se assim que a análise da população prisional brasileira segundo a distinções 

de gênero masculino e feminino dentre os anos de 2000 a 2014 demonstram o crescimento 

vertiginoso do índice de mulheres, passando de 5.601 mulheres presas no Brasil em 2000 para 

o contingente de 37. 380 detentas em 2014 (BRASIL, 2014b).  
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Tabela 01 - Evolução da população prisional segundo gênero. Brasil. 2000 a 2014 

 

       Fonte: Ministério da Justiça - a partir de 2005, dados do Infopen Mulheres/MJ. 

 

Tabela 02 - Evolução da população de mulheres no sistema penitenciário. Brasil. 2000 a 2014 

 

Fonte: Ministério da Justiça - a partir de 2005, dados do Infopen Mulheres/MJ. 

Como decorrência do crescimento alarmante dos índices de encarceramento feminino, 

verifica-se, pois, o aumento da população de mulheres insertas no sistema penitenciário 

brasileiro entre 2000 e 2014 em 567%, demonstrando assim que, apesar de inferior se 

comparados aos dados do aprisionamento masculino o aumento de mulheres presas no Brasil 

não pode continuar a ensejar a análise da mulher aprisionada como de somenos importância 

(BRASIL, 2014b). 

Mesmo que expressiva seja a participação de homens no contingente total de pessoas 

privadas de liberdade no país, bem se pode afirmar que a população absoluta de mulheres 
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encarceradas no sistema penitenciário cresceu, atingindo o alarmante patamar de 37.380 

mulheres reclusas. Já a população de homens encarcerados cresceu 220% no mesmo período, 

seguindo a tendência geral de aumento do encarceramento no Brasil. Nessa perspectiva, se em 

2000 as mulheres representavam 3,2% da população prisional, em 2014 elas passaram a 

representar 6,4% do total encarcerado (BRASIL, 2014b).  

Tabela 03 - Variação percentual da população privada de liberdade por gênero. UFs. 2007 a 

2014 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

Quanto ao exame da variação entre homens e mulheres privados de liberdade em cada 

Estado verifica-se que no Estado do Ceará o crescimento do índice de mulheres privadas de 

liberdade aumentara 112% entre os anos de 2007 e 2014, em detrimento do aumento de 66% 

da população prisional masculina em igual período, de mostrando assim que a questão 

carcerária concernente às mulheres em contato com o crime ganha cada vez mais 

expressividade no cenário prisional cearense (BRASIL, 2014b).  
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Tabela 04 - Destinação do estabelecimento por gênero. Brasil. Junho de 2014 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

A análise da mulher encarcerada denotara relevo não apenas quando do surgimento do 

primeiro estabelecimento prisional feminino, mas se alastra no cenário prisional brasileiro 

hodierno. Nessa perspectiva, observa-se segundo dados do gráfico acima exposto que o índice 

de estabelecimentos prisionais exclusivamente femininos no Brasil denota precariedade 

latente ainda nos dias atuais, onde apenas 7% dos estabelecimento prisionais são destinados às 

mulheres presas, em contraposição ao percentual de 75% de estabelecimentos prisionais 

masculinos no país (BRASIL, 2014b).  
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Tabela 05 - Existência de cela/dormitório adequado para gestantes em unidades femininas e 

mistas. Brasil. Junho de 2014 

  

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

A inobservância das peculiaridades da mulher presa podem ainda ser visto quando 

examinadas a ausência de ambientação propícia à mulheres grávidas, vez que, tanto nas 

unidades prisionais mistas, ou seja, as que abrangem concomitantemente homens e mulheres, 

como no âmbito dos estabelecimentos prisionais exclusivos de mulheres os baixos índices 

quanto a existência de dormitórios destinados à acomodação de gestantes se mostram bastante 

precários, correspondendo a apenas 6% dos dormitórios de estabelecimentos prisionais mistos 

e 34% dos dormitórios dos estabelecimentos prisionais femininos (BRASIL, 2014b).   
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Tabela 06 - Existência de berçário e/ou centro de referência em unidades femininas e mistas. 

Brasil. Junho de 2014 

 

 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

Quando examinados os dados de estabelecimentos prisionais equipados com berçários 

aptos a receber os recém-nascidos das mulheres que se encontram cumprindo pena de 

privação de liberdade no Brasil verifica-se que 48% dos estabelecimentos prisionais 

femininos não possui berçários e, nos estabelecimentos prisionais mistos 86% destes não 

possuem ambientação própria a receber os filhos das detentas, denotando assim que os óbices 

à maternidade da mulher presa encontram expoente na própria falta de estrutura dos 

estabelecimentos prisionais ao qual estas se encontram sujeitas (BRASIL, 2014b). 
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Tabela 07 - Mulheres privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime. Brasil. 

Junho de 2014 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

Quando examinado o regime prisional a qual se encontram inseridas, observa-se que 

as mulheres que cumprem pena no Brasil se encontram, em sua grande maioria, em regime 

fechado, correspondendo estas a 44,7% das apenadas no sistema prisional brasileiro. Em 

contrapartida, o índice de mulheres presas em caráter acautelatório apresenta o elevado índice 

de 30,1% das mulheres encarceradas no Brasil (BRASIL, 2014b). 

Tabela 08 - Faixa etária das mulheres privadas de liberdade. Brasil. Junho de 2014 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

Ao se examinar a faixa etária das mulheres privadas de liberdade no Brasil, observa-se 

que a grande maioria destas são mulheres jovens, possuindo estas, em sua maioria, o qual seja, 

27% do contingente de mulheres presas no Brasil idade entre 18 a 24 anos. Em contraposição, 

ínfimo se mostra o percentual de mulheres idosas que estão inseridas nos estabelecimentos 

prisionais brasileiros, correspondendo as mulheres dentre 61 e 70 anos a 1% da população 

prisional feminina brasileira (BRASIL, 2014b). 
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Tabela 09 - Escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Brasil. Junho de 2014 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

A análise do grau de escolaridade das mulheres sujeitas ao cárcere o Brasil demonstra 

que 50% das detentas possuem ensino fundamental incompleto, denotado assim que a grande 

maioria da população prisional feminina brasileira é constituída de mulheres que não tiveram 

acesso educacional mais amplo, o que por conseguinte, traz ao lume a relevância da 

implementação dos projetos educacionais dentro dos estabelecimentos prisionais femininos 

como mecanismos aptos a propiciar as detentas o acesso à educação e a possibilidade de 

remição da pena pelo estudo (BRASIL, 2014b). 

Tabela 10 - Percentual de mulheres privadas de liberdade em atividade educacional. Brasil. 

Junho de 2014 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 
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Tentando fomentar a implementação da educação prisional sob a dúplice vertente de 

critério ressocializador, passível de detração penal, a Lei de Execução Penal prevê ser dever 

do Estado fornecer à pessoa privada de liberdade assistência educacional, com o objetivo de 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Compreender-se-á por 

assistência educação segundo as diretrizes da LEP qualquer manifestação de instrução escolar 

ou formação profissional da pessoa privada de liberdade, estabelecendo-se ainda a 

obrigatoriedade quanto ao ensino fundamental (BRASIL, 2014b).  

Quanto à implementação da assistência educacional às detentas, observa-se que 

existiam até junho de 2014 o montante de 5.703 mulheres em atividades educacionais formais 

e complementares, ou seja, correspondente a 25,3% do contingente prisional feminino, em 

contraposição a 13,5% do contingente de homens em situação equivalente. Contudo, se 

examinadas quanto a análise exclusiva de inserção de atividades de ensino formal, observa-se 

que 21,4% da população prisional feminina se encontram estudando, enquanto que tal intento 

examinado no âmbito da população prisional masculina corresponde a 11,5% (BRASIL, 

2014b).  

Aferindo-se a questão das mulheres que estão insertas em atividades educacionais, 

detecta-se que 40% destas correspondem a apenadas em formação de nível fundamental, 

respondendo assim ao perfil de escolaridade apresentado anteriormente, o qual seja, 50% das 

mulheres com ensino fundamental incompleto (BRASIL, 2014b).  

Quando examinada a cumulação da prática de assistência educacional e laborativa, 

observa-se que o contingente de 8,8% das mulheres que cumprem pena privativa de liberdade 

no Brasil está trabalhando e estudando simultaneamente dentro do sistema prisional. Em 

contrapartida, aferindo a execução de horas de trabalho e estudo nos estabelecimentos 

prisionais masculinos apenas o percentual de 3,9% dos detentos (BRASIL, 2014b).  
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Tabela 11 - Distribuição por gênero dos crimes tentados/consumados entre os registros das 

pessoas privadas de liberdade. Brasil. Junho de 2014 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

Para se examinar os principais motivos que ensejam o envolvimento da mulher com o 

crime e por conseguinte o crescimento vertiginoso da criminalidade feminina, a aferição das 

condutas típicas mais comum quanto às práticas femininas criminosas mostram-se de bastante 

relevo, à medida que tal intento tende a traçar a construção de um perfil criminógenos 

segundo o desenvolvimento de determinada proliferação delitiva. 

Nessa perspectiva e, delineando-se o exame da análise dos delitos mais praticados 

pelas mulheres que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil, observa-se o alto índice 

quanto a manifestação do tráfico, tendo em vista que tal espécie delitiva corresponde a 68% 

dos crimes mais comuns praticados pelas detentas brasileiras (BRASIL, 2014b). 

Verifica-se assim que a inserção da mulher no universo do tráfico de drogas traz ao 

lume a discussão quanto aos impactos do crescimento da criminalidade entre mulheres estar 

adstrito aos problemas econômico-sociais enfrentados pela mulher que delinque, à medida 

que tal espécie delitiva tende a propiciar o crescimento vertiginoso dos ganhos ilícitos da 

infratora, o que tende a afastar a precariedade em que, regra geral, a mulher criminosa que 

opta por praticar o mencionado delito encontra-se inserta. 

Traçando-se assim um perfil panorâmico da mulher encarcerada no Brasil, bem se 

pode observar que se trata de uma população prisional feminina composta em sua maioria por 

mulheres jovens, de baixa renda, pretas ou pardas, com baixa escolaridade, acusadas ou 

condenadas pelo crime de tráfico de drogas, e muitas são mães (BRAGA; ALVES, 2015, p. 

305-306). 
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Mesmo apresentando dados assustadores no que tange à escolaridade precária, à 

ausência de meios destinados às gestantes e seus respectivos berçários, a escassez de 

ambientações prisionais específicas às questões femininas a Constituição Federal de 1988 

resguarda a consolidação do direito à igualdade entre homens e mulheres, a estes se 

elastecendo a situação do aprisionamento o que, por conseguinte, segundo as balizas 

constitucionais, tendo a sedimentar a proteção da dignidade humana da mulher no 

cumprimento de sua pena. Contudo é imperioso destacar o distanciamento da tutela 

normativo-constitucional quando se passa a examinar as características reais do cumprimento 

da pena pela mulher no Brasil, de mostrando assim o quão distantes os preceitos 

constitucionais ainda se apresentam quanto a sua real aplicabilidade.  

2.3 A proteção da mulher presa na Constituição Federal de 1988 e os 

direitos fundamentais aplicáveis 

A mulher encarcerada possui proteção normativa constante no plano jurídico 

constitucional, de modo que a Constituição Federal de 1988 disciplinou diversos dispositivos 

tendentes a serem aplicados à mulher no cumprimento da pena privativa de liberdade. Ocorre 

que ao consolidar a tutela constitucional da mulher presa o texto constitucional apenas tende a 

se reportar de forma genérica à mesma proteção estatuída ao homem recluso, desconsiderando, 

pois, no âmbito da previsão normativo-constitucional, as questões concernentes às 

peculiaridades do sexo feminino no cumprimento da pena. 

Mesmo denotando tutela constitucional genérica que também passa a ser estatuída ao 

apenado do sexo masculino, observa-se que a consolidação da proteção constante no plano 

normativo constitucional da mulher presa advém da implementação dos direitos fundamentais 

como direitos basilares da pessoa humana, detectando-se ainda que a proteção do ser humano 

através dos direitos fundamentais se apresentam constantes segundo as diretrizes de firmação 

dos direitos humanos no plano normativo constitucional. 

Se apresentando como decorrência do princípio da individualização da pena, que aduz 

acerca da necessidade de se examinar a condição específica de cada apenado sujeito ao 

cárcere segundo as suas especificidades, a regulamentação e análise das condições específicas 

do aprisionamento de mulheres adquirira previsão ampla através do texto constitucional, 

sendo materializada através da LEP.  
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A tutela jurídica da mulher reclusa encontra expressão através da própria proteção dos 

direitos da mulher que cumpre pena como direito humano, examinando-se assim a 

implementação dos direitos humanos da mulher que delinque através da positivação dos 

direitos fundamentais no plano normativo constitucional. Verifica-se a relevância da proteção 

aos direitos humanos não apenas através da observância do relevo destes no plano jurídico 

internacional, mas, de modo a detectar sua colaboração na primazia da defesa da pessoa 

humana com a manifestação dos direitos fundamentais em âmbito constitucional.  

Compreende-se assim os direitos fundamentais como sendo expressão positivada dos 

direitos humanos no âmbito do ordenamento jurídico constitucional, almejando assim trazer 

reforço à tutela destes que passa a encontrar guarida não só no cenário normativo 

internacional, mas no âmbito das constituições integrantes de cada Estado que pugnam pela 

sedimentação dos direitos humanos através dos direitos fundamentais (PEREZ LUÑO, 1998, 

p. 46-47).  

A materialização dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico resta manifesta 

quando da positivação dos direitos humanos consagrados pela Constituição de 1988, pois 

assim detecta-se a instrumentalização dos direitos humanos através dos direitos fundamentais, 

possibilitando que aspirações nobres dos indivíduos se tornem exigências legais do cidadão 

comum (SALES, 2007, p. 177).  

Os direitos fundamentais consistem, pois, na expressão positivada em uma ordem 

constitucional que congregando significativa carga principiológica (LOPES, 2001, p. 35). 

Verifica-se assim os direitos fundamentais como sendo aqueles que denotam uma especial 

proteção no âmbito das Constituições dos Estados de Direito, se apresentando como 

decorrência da evolução social acerca da tutela dos referidos direitos (MORAIS, 1997, p. 19). 

A positivação de determinados conteúdos axiológicos essenciais que compõem o 

núcleo substancial dos direitos fundamentais, constituído de decisões fundamentais e da 

ordem normativa, advém da necessidade de vinculação do caráter material em contraposição a 

resquícios ditadura ou totalitarismo, mesmo em face de um Estado constitucional democrático 

(SARLET, 2012, p. 47-48). Através da consolidação dos direitos fundamentais mediante a 

positivação destes, detecta-se a transmutação do Poder Constituinte e da norma constitucional, 

passando a consistirem em genuína “reserva de justiça” (CANOTILHO, 1992, p. 113). 

Detecta-se assim que a consolidação dos direitos humanos através de sua positivação 
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por intermédio dos direitos fundamentais traz ao lume a necessidade de aplicação dos direitos 

fundamentais à mulher detenta, de modo a pleitear pelo resguardo de sua dignidade como 

pessoa. Desse modo observa-se que a imposição sancionatória deve buscar atrelar a aplicação 

da sanção penal a medidas mais humanas e consonantes com os Direitos Humanos 

(ZAMBAM; ICKERT, 2011, p. 164).  

Nessa perspectiva é que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro busca 

suplantar a aplicabilidade dos direitos fundamentais consagrados às pessoas sujeitas à 

privação de liberdade, estatuindo-se em diversos dos seus dispositivos normativos o 

afastamento da pena que se elastece a ponto de violar direitos do apenado que não foram 

restringidos pela privação da liberdade. E, ao aferir-se tal intento quando se observa a questão 

da mulher presa é que se observa que a proteção constitucional tendente a afastar a violação 

dos direitos não atingidos pela pena imposta encontram expressividade, pois a 

desconsideração da especificidade femininas ao punir tende a violar direitos fundamentais da 

mulher reclusa.  

A CF/88 apresenta inicialmente a inobservância das peculiaridades da mulher reclusa 

ao estatuir a ideia concernente ao princípio da igualdade no âmbito do artigo 5º, pois ao 

aplicar a questão d igualdade aos homens e mulheres no plano constitucional, abrangendo 

assim os que cumprem pena privativa de liberdade. A aferição desta no plano em concreto só 

resta possível ante a busca de equilíbrio de tratamento e a aferição das especificidades 

femininas como a maternidade, a sexualidade e a saúde da mulher não podem restar excluída 

de tal análise, para que só assim a aplicação da igualdade entre homens e mulheres que 

cumprem pena possa ser visualizada de fato. 

A igualdade pode ser compreendida como um princípio absoluto que apresenta uma 

prática historicamente contingente. A ideia igualitária não implica na ausência ou na completa 

eliminação da diferença, mas sim no reconhecimento da diferença e da decisão de ignorá-la 

ou de levá-la em consideração, viabilizando assim que a efetivação da igualdade seja 

implementada concretamente quando se tende a buscar o equilíbrio apto a trazer uma 

aplicação equânime às partes (SCOTT, 2005, p. 15) 
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O texto constitucional de 1988 traz em seu art. 5º51, inciso I a disposição da igualdade 

entre homens e mulheres na ordem constitucional. Contudo, tratar igualmente pessoas de 

gêneros opostos implica em trazer ao lume a consideração das peculiaridades constantes aos 

mesmos, sob pena de nítida desigualdade.  

Nessa esfera, observa-se que a fixação da pena aplicada a homens e mulheres não 

tende a primar pela efetiva isonomia, haja vista que, as peculiaridades ínsitas ao sexo 

feminino precisam ser observadas quando a mulher que delinque se fixa punição, não 

podendo restar por afastada a análise da condição carcerária da mulher quando do exercício 

do ius puniendi no âmbito de um Estado Democrático de Direito, conforme bem se pode 

verificar em face do exercício da maternidade (QUEIROZ, 2015, p. 75-77). 

A igualdade disposta à homens e mulheres segundo explanado na CF/88 tende a 

viabilizar a existência de tratamento equânime à pessoas de biologicamente detentoras de 

sexo diferentes e, tal premissa deve se delinear segundo os contornos estatuídos à igualdade 

material, ou seja, viabilizar tratamento igual aos iguais e quando necessário, tratamento 

desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades, de modo a fomentar o equilíbrio da 

ideia de tratamento igualitário e a consolidação da igualdade não só sob um prisma 

formalizado em um dispositivo constitucional, mas que denote concretude quanto á sua 

aplicação.  

O tratamento igualitário entre homens e mulheres, previsto no inciso I, do art. 5,º da 

Constituição Federal, pressupõe o afastamento de qualquer espécie discriminatória em face do 

sexo, implicando assim em meio hábil a afastar qualquer espécie de desnivelamento 

substancial homens e mulheres. Contudo a igualdade deve ser utilizada com a finalidade de 

atenuar os desníveis social, político, econômico, cultural e jurídico existentes entre eles 

(BARRETO, 2017). 

A situação das diferenças perpassadas pela mulher quanto ao tratamento social e 

jurídico expresso no decorrer histórico-social da humanidade consiste em um dos pontos que 

                                                
51 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 

[...] (BRASIL, 1988). 
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a premissa constitucional que traz ao lume a ideia do princípio da igualdade busca afastar, 

fazendo assim com que as mesmas oportunidades, condições e circunstâncias estatuídas aos 

seres de sexo masculino possam ser despendidas em prol do sexo feminino. 

O princípio da igualdade prevê a paridade de aptidões e de possibilidades formais dos 

cidadãos quanto ao gozo de tratamento isonômico pelo plano constitucional. Através da ideia 

de igualdade veda-se a existência de diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis 

pelos valores da Constituição Federal de 1988, tendo por finalidade limitar a atuação do 

legislador, do intérprete ou da autoridade pública e do particular no que tange à possibilidade 

de violação a igualdade de tratamento (BARRETO, 2017). 

Contudo a existência da igualdade formal elencada no texto constitucional entre 

homens e mulheres tende a não restar aplicada no plano material quando se observa a questão 

do encarceramento feminino, pois, a desconsiderações das especificidades do sexo feminino 

no cumprimento da pena obsta a aplicação da igualdade sob seu aspecto material, haja vista 

que as desigualdades entre homens e mulheres encarceradas precisam ser analisadas pelo 

Estado ao se punir, sob pena de não ensejar ainda mais uma exposição desumana quanto à 

pena aplicada às mulheres em conflito com a lei.  

Uma das formas de desconsideração quanto à questão da igualdade segundo os 

aspectos materiais ocorre quando da inobservância das peculiaridades femininas no cárcere, 

pois, o fato da aplicação de um tratamento similar a homens e mulheres que cumprem pena 

privativa de liberdade, tende a ignorar a ideia de que os desiguais necessitam ter por aferidas 

as suas desigualdades para que seja buscado o equilíbrio. Tal intento pode ser vislumbrado 

quando o Estado tende a ignorar pontos ínsitos à mulher que se estende ao cumprimento da 

pena quando esta delinque, tais como a menstruação, a maternidade, os cuidados mais 

específicos com a saúde, dentre outras especificidades femininas (CASTRO e SILVA, 2017). 

Diversos são dispositivos constantes no texto constitucional aplicáveis à pessoa que 

cumpre pena, contudo observa-se a ausência de fixação constante no plano normativo 

constitucional tendente a visualizar a questão da mulher presa. A norma constitucional 

estabelecera assim a vedação normativa em sentido genérico quanto à vedação à penas cruéis 

desumanas e degradantes, através do art. 5º, inciso III como de aplicabilidade genérica a 

homens e mulheres sujeitos ao cárcere. 

A ideia da individualização da pena apresentada no âmbito do art. 5ª, inciso XLVI do 
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texto constitucional apresenta em si a ideia de que cada apenado deverá ter por aferido perante 

o Estado sancionador suas características peculiares, que o individualizam enquanto ser 

perante todo o sistema prisional e, tal intento deve pauta-se na premissa de aferir a 

individualização da mulher reclusa, de modo a examinar sua condição não só como detenta do 

sistema prisional brasileiro, mas como mulher. 

Estatui ainda a CF/88 as espécies de penas admitidas e vedadas pelo plano normativo 

constitucional brasileiro52 estatuindo a ampla aplicabilidade quanto às questões sancionatórias 

permitidas e proibidas no plano normativo constitucional a ambos os sexos, sem especificar 

questões concernentes à mulher presa, de notando assim a pouquíssima expressividade trazida 

pelo legislador constitucional as diferenças entre os sexos quando do cumprimento da pena. 

Contudo, alguns dispositivos constantes no texto constitucional apresentam de forma 

bastante tímida a necessidade da distinção entre os sexos no cumprimento da pena53, quando 

se traz ao lume a questão alusiva aos estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena, 

pois especifica-se a necessidade de aferição das questões concernentes à distinção de sexo 

para a inserção da apenada neste.  

Mas, mesmo encontrando previsão constitucional da necessidade de distinção de 

estabelecimentos prisionais segundo o sexo em masculinos e femininos, a precariedade da 

observância de tal intento no plano em concreto de mostra latente, trazendo ao lume a total 

designação da mulher encarcerada a ser de segundo plano, à medida que apenas se busca 

adequá-la a estabelecimentos prisionais masculinos, pois, conforme se verifica mais adiante, 

pode-se estatuir tal fator no âmbito do Estado do Ceará, à medida que mesmo em face de um 

                                                
52 Art. 5º [...] 

XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes: 

a) Privação ou restrição da liberdade; 

b) Perda de bens; 

c) Multa;  

d) Prestação social alternativa; 

e) Suspensão ou interdição de direitos; 

XLVII – não haverá penas: 

a) De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) De caráter perpétuo; 

c) De trabalhos forçados; 

d) De banimento; 

e) Cruéis 

[...] (BRASIL, 1988). 
53 Art. 5º [...] 

XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o 

sexo do apenado; [...] (BRASIL, 1988). 
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crescente contingente prisional feminina apenas existe um único estabelecimento prisional 

feminino, o Instituto Penal desembargadora Auri Moura Costa. 

Um único dispositivo constante no âmbito constitucional tende a restar por 

direcionado à mulher presa, apresentando assim de forma ainda tímida um dos pontos 

passíveis de aferição por parte do ente estatal quando da aplicação sancionatória a mulher, que 

consiste no exercício da maternidade por parte da detenta 54 . Visualiza-se assim que as 

questões circundantes à mulher presa não podem restar por omitidas quanto à apreciação do 

Estado ao sancionar, em especial, quando se observa a questão do exercício da maternidade e 

a análise gestacional da mulher reclusa. 

O exame da privação da liberdade da mulher possui pontos dotados de maiores 

dificuldades quando observada comparativamente ao aprisionamento masculino em face da 

expressão da desigualdade de sexo que ainda se encontra arraigado na sociedade brasileira. 

Ocorre que tal fator não pode restar por esquecido pelo Estado, de modo a viabilizar a efetiva 

tutela da mulher presa através de uma maior acessibilidade da detenta aos direitos 

fundamentais (GRACIANO, 2010, p. 59).  

Quanto aos pontos peculiares do aprisionamento feminino que anseiam pela 

necessidade de observância mais latente pelo Estado, está a questão do direito ao exercício da 

maternidade, pois, a exclusividade do gênero feminino de gerar e o dever de proteção da prole 

mais arraigado à figura da mulher, não podem simplesmente ser esquecidos pelo Estado 

(TOMÉ; NOTTINGHAM; SANTIAGO, 2016).  

A maternidade da mulher no cumprimento da pena privativa de liberdade necessita 

observar duas etapas distintas: a fase gestacional e o período de contato com os filhos da presa 

que é mãe. Assim, ao chegar grávida aos estabelecimentos prisionais, os cuidados com a 

maternidade infelizmente não são observados como devido, culminando com a ausência de 

atendimento médico das gestantes aprisionadas e a impossibilidade de realização do 

acompanhamento pré-natal, o que, não raras vezes, culmina com a existência de abortos ou a 

realização de partos dentro dos próprios presídios sem qualquer espécie de assistência médica 

(QUEIROZ, 2015, p. 74). 

                                                
54 Art. 5º [...] 

L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período 

da amamentação; [...] (BRASIL, 1988). 
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A questão da análise da maternidade no cárcere toca ainda a questão do exame da 

saúde da mulher que também encontra nítida omissão estatal quanto à aferição de tal intento 

em face das detentas gestantes, que tendem por desconsiderados todos os cuidados que devem 

ser dispendidos à saúde feminina em face da gravidez, denotando, portanto, mais um ponto 

concernente aos direitos básicos da mulher encarcerada que tende a ser negligenciado pelo 

Estado.  

Além das dificuldades encontradas para a deslinde de uma gestação saudável, a 

mulher presa ainda enfrenta a realidade da ausência de possibilidade de contato destas com 

sua prole, ante a necessidade de entrega dos filhos a parentes das prisioneiras para serem por 

estes criados, ou a inserção destes em abrigos e, não raras vezes, a entrega à adoção, afastando 

assim, da mulher detenta do direito de retomar o contato com seus filhos no término de sua 

pena (QUEIROZ, 2015, p. 75). 

O aprisionamento feminino tende, portanto, a gerar a desestruturação da vida da 

mulher, haja vista que esta perde o companheiro, o lar, tendo ainda de lidar com a realidade 

de ter de ver seus filhos serem criados por parentes ou inseridos em abrigos, podendo chega a 

nunca mais ter contato com os mesmo pelo fato desta estar reclusa. Nessa perspectiva a 

mulher presa é levada ao ponto de ter de reconstruir todo o seu universo quando do 

cumprimento de sua sanção, distintamente do homem preso, que apenas retorna para o seu 

mundo que não fora fragmentado com seu aprisionamento (QUEIROZ, 2015, p. 77). 

Mesmo existindo previsão normativa disposta através da Lei n. 11.942, de 28 de maio 

de 2009, que resguarda o direito de as presidiárias de permanecerem com seus bebês na época 

de amamentação por um período mínimo de seis meses, conforme desdobramento da 

interpretação do dispositivo constitucional, tal previsão legal não encontra amparo no plano 

fático, haja vista a ausência de meios hábeis a garantir seu cumprimento, pois a superlotação, 

a ausência de berçários e creches, de condições mínimas de higienização e cuidado com os 

bebês tende a afastar o direito à convivência com seu filho ainda durante o período de 

aleitamento materno (QUEIROZ, 2015, p. 75). 

Vê-se pois, que as distinções entre o aprisionamento feminino e masculino não devem 

restar por desconsiderados pelo Estado, de modo que a este incumbe, formalizar o 

sancionamento lastreado pela prevalência dos direitos fundamentais no cumprimento do 

aprisionamento feminino, o que no entanto é inobservado, fazendo com que a detenta seja 
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privada não apenas de sua liberdade, mas de condições humanizadas no cumprimento da sua 

pena, em destaque, ao direito de ser mãe (TOMÉ; NOTTINGHAM; SANTIAGO, 2016). 

Outra negligência que resta assente por parte do Estado quanto às questões envoltas ao 

encarceramento feminino se perfaz em face da inobservância dos cuidados básicos quanto à 

saúde da mulher. A CF/88 apenas tutelou o direito à saúde em sentido amplo, no âmbito dos 

direitos sociais constantes no rol do art. 6º55, de modo ao não apresentar qualquer espécie de 

direcionamento a ser estatuído à saúde da mulher que cumpre pena. 

Sob a responsabilidade do Estado a população carcerária tem seus direitos humanos 

desrespeitados sistematicamente, entre eles, o direito a saúde, que está garantido na 

Constituição Federal de 1988 como um direito de todos e incumbência do Estado conforme 

afirma o art. 19656 mas que o Estado tende a desconsiderar quando do exame das pessoas 

sujeitas ao cárcere (OLIVEIRA et al, 2009).  

Se a precariedade quanto ao direito à saúde encontra limitações na sua execução no 

âmbito social, as questões acerca da saúde dentro do sistema penitenciário se apresentam 

ainda mais abandonadas, ante a nítida ausência de uma política pública voltada a assistência 

dos presos. Quando do exame do direito à saúde pela mulher presa, a situação se mostra ainda 

mais grave, já que não há uma política específica para o atendimento da detenta que a 

considere as suas especificidades advindas das questões de gênero (COSTA, 2008).  

Observa-se, portanto, uma nítida persistência quanto a histórica omissão por parte dos 

poderes públicos e a realidade do direito á saúde dentro dos estabelecimentos prisionais 

femininos saúde, denotando assim a plena ausência de políticas públicas voltadas para suprir 

as necessidades relacionadas à saúde que surgem no cotidiano da prisão e que encontram 

sempre como justificadas para o descaso e omissão ante a falta de recursos materiais e 

humanos (OLIVEIRA et al, 2009). 

A falta de assistência médica e a ausência de condições estruturais do sistema 

penitenciário se apresentam como elementos relevantes na consolidação da precariedade do 

                                                
55 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 90, de 2015) (BRASIL, 1988). 
56 Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 
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direito à saúde da população apenada. Detectam-se como problemas apontados para a 

ausência do fornecimento adequado do direito à saúde a detenta, o fato do acesso aos serviços 

de saúde se apresentarem como um direito pouco observado nas prisões brasileiras, fazendo-

se necessária a efetivação deste para que os cuidados relacionados à saúde da mulher presa 

possam lograr êxito (OLIVEIRA et al, 2009).  

A justificativa exposta diuturnamente em face das condições precárias de saúde das 

mulheres encarceradas é apresentada pela falta de recursos humanos, materiais e financeiros. 

Contudo, é salutar enfatizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto, o 

reconhecimento dos problemas de saúde dentro do sistema penitenciário não deve 

desconsiderar o dever do ente estatal quanto ao investimento de políticas públicas voltadas à 

saúde da mulher presa (OLIVEIRA et al, 2009). 

O acesso a serviços de saúde por parte da população encarcerada dentro dos presídios, 

sem dúvida alguma, é uma questão precária, em particular quando se examina a questão da 

mulher presa, pois a situação com certeza é ainda mais grave, devido ao fato da ausência de 

políticas públicas voltadas à saúde no cárcere. Contudo o exame quanto a existência de 

políticas públicas voltadas especificamente a condição da mulher encarcerada como sujeito de 

direitos inerentes à sua condição de pessoa humana encontra ainda maior escassez, denotando, 

pois, a desconsideração da detenta como sujeito de direitos (OLIVEIRA et al, 2009). 

A Constituição Federal de 1988 aponta em seu texto normativo assim uma série de 

dispositivos tendentes a fixar a tutela da mulher presa como decorrência da tutela de qualquer 

pessoa sujeito ao cumprimento de pena privativa de liberdade, denotando timidez no que 

tange à abordagem de questões específicas as nuances do sexo feminino no cumprimento da 

sanção.  

Examina-se assim que os percalços encontrados nos estabelecimentos prisionais 

femininos quanto à execução da pena aplicadas à mulheres que delinquem clamam por uma 

atuação eficaz mais latente dos ditames expostos na norma constitucional, de modo a buscar 

afastar a penúria detectada quando da aplicação da pena. Nessa perspectiva passar-se-á a 

enfatizar as nuances da realidade prisional constante no estabelecimento prisional feminino 

cearense Desembargadora Auri Moura Costa, estabelecendo-se ainda quais as principais 

dificuldades que passam a ser examinadas em face do encarceramento feminino cearense.  
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2.4 A execução da pena no estabelecimento prisional cearense Auri Moura 

Costa e as dificuldades encontradas no encarceramento feminino 

A realidade prisional cearense não destoa em sua essência da precariedade carcerária 

enfrentada pelos estabelecimentos de privação de liberdade do Brasil, à medida em que os 

problemas alusivos à superlotação, a deterioração das instalações, a ausência de condições 

básicas de saúde, higienização e a ausência da efetiva implementação do trabalho e da 

educação prisional distanciam a realidade dos estabelecimentos prisionais cearenses das 

finalidades reeducadora e ressocializadora da pena. 

Quanto a aferição das especificidades prisionais femininas, observa-se que o Estado do 

Ceará possui apenas um presídio feminino, o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri 

Moura Costa, que foi inaugurado em 1974. O referido estabelecimento prisional possuía seu 

funcionamento no âmbito do antigo prédio da Congregação do Bom Pastor, localizado no 

centro de Fortaleza (BRAGA; ALVES, 2015, p. 313-314).  

Impende destacar que antes do surgimento do Instituto Penal Feminino 

Desembargadora Auri Moura Costa as mulheres infratoras eram inseridas em celas do 

Hospital Geral e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo que não tinha as mínimas condições 

infraestruturais para abriga-las. (ALVES, 2000, p. 157-158). 

Em 2000 o antigo instituto prisional feminino Auri Moura Costa foi transferido para 

uma zona metropolitana fortalezense, passando a integrar todo o complexo penal da 

localidade. O referido presídio feminino em Itaitinga possui capacidade para abrigar um 

montante de 374 presas, no entanto consegue suportar excepcionalmente em face da 

superlotação um contingente de até 574 detentas (entre provisórias e sentenciadas). O Instituto 

Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa atende a uma demanda de 184 

municípios que integram o Estado do Ceará, além de presidiárias originárias de outros estados 

e/ou países (BRAGA; ALVES, 2015, p. 313-314). 

No que tange aos índices do encarceramento feminino cearense, registre-se que, 

conforme os últimos dados oficiais tornados públicos pelo Estado do Ceará57, existe cerca de 

                                                
57 Registre-se que até o fechamento desta pesquisa o Governo do Estado do Ceará apenas denotara como dados 

oficiais e públicos acerca do perfil de encarceramento do Estado do Ceará o que fora disponibilizado através do 

Censo Penitenciário do Estado do Ceará em 2014, de modo que os demais dados apresentados no decorrer da 

 



97 

 

16.000 pessoas em situação de prisão no Ceará, sendo que deste montante o número total de 

mulheres presas equivale a 797 (tanto na Unidade Feminina quanto em cadeias públicas e 

estabelecimentos prisionais mistos do Estado. Dentre essas mulheres, apenas 4,70% 

encontram-se presas na unidade Auri Moura Costa. Contudo, constata-se em análise 

extraoficiais que atualmente o contingente de detentas ultrapassa o montante de 25.000 

mulheres reclusas no estado do Ceará (IPECE, 2015). 

O Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa não apresenta 

disparidades quanto às precariedades perpassadas pelo modelo penal brasileiro58, tendo em 

vista que assim como os demais presídios, o instituto prisional feminino cearense também 

apresenta como finalidade precípua a efetiva ressocialização da detentas, mas, de certo modo, 

a ideia ressocializatória resta por obstada, vindo, portanto, apenas a cumprir a função punitiva. 

(ALVES, 2000, p. 157-158). 

Em assim a manifestação da superlotação consiste em uma das principais dificuldades 

encontradas em face do encarceramento feminino cearense, à medida que bem se pode 

detectar que o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa se encontram 

com um percentual de excedente de detentas, tendo em vista que o referido estabelecimento 

prisional feminino possui capacidade para comportar o montante de 374 detentas, mas 

atualmente se encontra com uma população prisional de 816 mulheres encarceradas, 

conforme dados correspondentes até junho de 2017 (CEARÁ, 2017).  

Destaque-se ainda que inexiste no estado do Ceará ambientação prisional adequada a 

viabilizar o cumprimento da pena em regime semiaberto às mulheres, à medida que não 

persiste a existência de colônia agrícola, industrial ou similar que congregue em si um 

contingente de mulheres cumprindo pena (CEARÁ, 2014b). 

 

 

                                                
presente pesquisa advém da análise de dados constantes no sistema interno da Secretaria de Justiça e Cidadania 

do Estado do Ceará mas que não se encontram publicizados para consulta.    
58 A população do referido Instituto Penal revela a heterogeneidade resultante da inexistência de diferentes tipos 

de estabelecimentos penais para mulheres. A condição minoritária de presídios femininos não é um reflexo da 

composição demográfica da população, mas sim, do modo como o Estado expressa valores em relação à mulher. 

Vale ressaltar a estrutura dos presídios masculinos e os diferentes tipos de prisão. Enquanto para a mulher só 

existe uma, altamente precária, onde aglomera todos os tipos de crimes (ALVES, 2000, p. 157-158). 
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Tabela 12 - Destinação do estabelecimento por gênero. UFs. Junho de 2014 

 

Fonte: Infopen Mulheres, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

Analisando-se assim as questões concernentes à destinação de estabelecimento 

prisional por gênero segundo as especificidades de cada unidade da federação, verifica-se que 

o Estado do Ceará apresenta apenas um único estabelecimento prisional exclusivamente 

feminino em contraposição a 132 estabelecimentos prisionais masculinos, comportando ainda 

a existência de 25 estabelecimentos prisionais mistos. 

Tal intento traz ao lume a distinção da aferição de direcionamento de políticas estatais 

no que tange à mulher cearense que cumpre pena privativa de liberdade, à medida em que se 

examina a gritante disparidade quando ao fornecimento para o número de ambientações 

prisionais adequadas à mulher encarcerada. 

Como decorrência da desconsideração do crescimento da criminalidade feminina e por 

conseguinte do contingente prisional de mulheres, advém a existência da superlotação 

prisional, que se examina segundo os dados do Instituto Penal Feminino Desembargadora 

Auri Moura Costa, denotando um volume excessivo de mulheres cumprindo pena em um 

estabelecimento que comporta a metade do volume de detentas que abrange, caracterizando 

assim, nítida violação à dignidade humana das detentas cearenses. 

A violação aos direitos fundamentais da mulher presa no estado do Ceará ganha 

impacto não só no âmbito da discussão da superlotação carcerária, mas também quando se 

analisa a ausência da observância às distinções de gênero, quando se tende a cercear direitos 

não atingidos pela provação da liberdade da mulher como a sexualidade e a maternidade e 

quando não se viabiliza a esta o direito a um mínimo de dignidade no cumprimento da pena. 
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A assistencial educacional passa portanto a ser vista como o mecanismo que, se 

devidamente implementado no cenário prisional feminino cearense, tende a fomentar o acesso 

às vertentes ressocializatórias da pena, e incidindo como desdobramento do direito 

fundamental à educação, tende a viabilizar a aplicação de um direito social com a 

concomitante reabilitação da mulher presa, mas para tal intento, necessário se mostra aferir a 

efetiva aplicação a assistência educacional no âmbito prisional feminino do Instituto Penal 

Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, conforme passa-se a examinar no bojo da 

terceira seção. 
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3 Análise da assistência educacional na prisão como direito 

fundamental aplicável à mulher encarcerada 

 

A presente seção busca explorar a relevância da assistência educacional quando 

direcionada às mulheres encarceradas, estatuindo a análise da assistência educacional como 

expressão do direito fundamental à educação, examinando os impactos da assistência 

educacional quando aplicada à mulher encarcerada, perfazendo-se, pois o aparato do direito 

fundamental à educação aos apenados e como a viabilização da assistência educacional em 

prisões pode implicar numa manifestação garantista da execução da pena, tecendo ainda a 

abordagem das formas de implementação da educação em âmbito prisional. 

Nessa perspectiva segue-se por intermédio da abordagem da regulamentação no plano 

normativo infraconstitucional que, com o objetivo de implementar ações voltadas à práticas 

de assistência educacional em prisões passam a estatuir diretrizes aptas a trazer ao lume a 

ideia de universalização da educação como direito fundamental às pessoas encarceradas. 

Segue-se à abordagem traçada nesta seção, assim, a observância dos projetos 

educacionais direcionados às apenadas cearenses no âmbito do estabelecimento prisional 

Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, traçando-se em face da referida 

abordagem o exame dos fatores aptos a ensejar dificuldades quanto à implementação da 

educação prisional às detentas do Auri Moura Costa, mediante a análise dos problemas 

encontrados na execução da assistência educacional à apenada cearense. 

Apresenta-se ainda como foco de abordagem na presente seção a manifestação de uma 

análise crítica acerca de quais seriam os motivos tendentes à obstar o acesso às práticas de 

assistência educacional no âmbito do estabelecimento prisional cearense Auri Moura Costa, 

perfazendo-se assim um exame pontual acerca das principais dificuldades perpassadas quanto 

ao acesso à educação prisional, mediante a realização de um estudo de caso. 
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E por fim, esta seção passa a enfatizar a relevância ínsita na instrumentalização no 

plano em concreto da educação prisional segundo as diretrizes da ressocialização e 

reabilitação carcerárias como finalidades primordiais a serem implementadas quando da 

execução da pena, traçando-se assim uma reflexão sobre quais seriam os meios aptos a 

viabilizar a assistência educacional às detentas do Instituto Penal Feminino Desembargadora 

Auri Moura Costa. 

Nessa perspectiva é salutar a relevância da assistência educacional como meio apto à 

instrumentalização do direito fundamental à educação às detentas do Instituto Penal Feminino 

Desembargadora Auri Moura Costa, implicando no entanto aferir quais são os óbices à 

implantação eficaz e eficiente  desta como decorrência da previsão constitucional da 

acessibilidades educacional a ser aplicada em igualdade de condições à todos, inclusive às 

mulheres cearenses que cumprem pena privativa de liberdade, implicando assim a educação 

prisional em meio apto a devolver às apenadas cearenses a acessibilidade a justa oportunidade 

na vida pós cárcere, dentre outras vantagens. 

3.1 O exame do direito fundamental à educação na execução da pena como 

expressão da Teoria do Garantismo Penal 

O cumprimento da pena privativa de liberdade à mulher autora de algum ilícito penal 

não afasta desta o resguardo de seus direitos fundamentais dispostos no texto constitucional. 

Partindo dessa premissa é que se pode observar que o encarceramento feminino não se 

encontra, portanto, excluído quanto ao acesso do direito fundamental à educação. A privação 

da liberdade se apresenta como pena máxima cominada na sanção penal e não o cerceamento 

da dignidade do violador da norma, vez que, independentemente da gravidade do delito 

cometido a mulher presa, esta não perde a natureza de ser humano, devendo ter resguardado 

seus direitos básicos (COYLE, 2002, p. 186). 

A assistência educacional 59  na prisão passa assim a ser compreendida como um 

desdobramento do direito fundamental à educação que deve restar por observada em prol da 

mulher encarcerada, à medida em que tende a viabilizar a reinserção social mediante a 

                                                
59 Depreende-se da ideia de assistência educacional o gênero de onde se originam as espécies de educação 

prisional, restando por incluída na ótica da ideia de assistência educacional o deslinde de atividades formais e 

não-formais, abrangendo ainda as atividades de ensino profissionalizante como manifestação de ensino formal 

segundo os parâmetros apresentados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (GADOTTI, 2005). 



102 

 

reabilitação da mulher privada de liberdade, implicando a ressocialização, no acesso à 

educação em prisões uma das suas formas de expressividade. 

A oportunidade de promoção da escolarização às detentas se perfaz com o direito 

destas à assistência educacional por intermédio da educação formal, passando-se a visualizar 

o direito estatuído às apenadas de acesso ao direito fundamental à educação onde não raras 

vezes não chegaram a desfrutar em momento anterior à vivência no cárcere (LIMA, 2010, p. 

91).  

A educação prisional se apresenta assim com um direito público subjetivo que denota 

proteção constitucional da acessibilidade a todas as pessoas, incluindo-se às que cumprem 

pena, vez que a privação da liberdade já constitui na punição em si, não devendo ser retirada 

da detenta o direito de acesso ao conhecimento, tendo em vista que é através da educação 

prisional que se pode detectar um melhor desenvolvimento humano das pessoas sujeitas ao 

cárcere (LIMA, 2010, p. 91). 

Tendo por escopo nuclear o desenvolvimento integral da pessoa humana por 

intermédio do conhecimento, a educação se mostra assim como um mecanismo inclusivo às 

mulheres presas, estatuindo a estas o direito de contato com livros, aulas e atividades 

culturais. A educação em prisões tende assim a estimular o retorno da apenada ao convívio 

social com a sedimentação do desenvolvimento da detenta como pessoa fomentando, por 

conseguinte, a redução da reincidência delitiva (COYLE, 2002, p. 111). 

Partindo-se da premissa do objetivo constante no fornecimento da educação no âmbito 

prisional bem se pode observar que a LEP, primando pela implementação da finalidade da 

pena sob o seu viés ressocializatório, a ideia de encarceramento constante na execução da 

pena deve priorizar a limitação de qualquer direito que não apresente direta afetação pela 

aplicação da pena (YAMAMOTO, 2010, p. 81). 

Detecta-se como nítida decorrência da interpretação da exposição e motivos dispostos 

na LEP que como o direito à educação não se encontra inserto em espécie de pena disposta no 

plano normativo brasileiro, há de afastar-se qualquer espécie de limitação que tenda a obstar o 

acesso da detenta aos direitos fundamentais que lhe são inerentes, tal como o direito à 

educação no cárcere. 
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Mas, mesmo denotando tendo por sentido de viabilizar acesso educacional às pessoas 

privadas de liberdade como decorrência da finalidade da pena, que prima pela reinserção 

social do apenado através da reeducação, o que se verifica na realidade prisional implica na 

ausência de implementação dos projetos educacionais em prisões, apresentando, pois, nítida 

contradição entre a dignidade humana no cumprimento da pena e a manutenção dos direitos 

fundamentais não atingidos pela privação da liberdade, ante a precariedade carcerária 

brasileira.  

Os reflexos positivos da assistência educacional às pessoas privadas de liberdade 

necessita assim ser instrumentalizado no plano em concreto, afastando-se assim a existência 

de previsões normativas pautadas em ideias inócuas, pois a manifestação dos projetos de 

assistência educacional inserto nos centros penitenciários tendem a possuir significativa 

relevância não só em prol das apenadas suscetível à aplicação desta, mas a própria sociedade, 

que passa a receber uma ex-detenta dotada de melhor possibilidade de retorno ao convívio 

social em face do contato com o conhecimento e, por conseguinte da efetivação da redução 

(CRADY, 2017, p.02). 

As benesses advindas da educação trazem reflexo na emancipação do sujeito como ser 

humano, trabalhando assim com o desenvolvimento das potencialidades humanas através do 

conhecimento, tendendo por conseguinte a proporcionar a ampliação da autonomia, da 

criticidade, do diálogo e da independência (YAMAMOTO, 2010, p. 82). A educação se 

mostra assim como o meio apto a transformar a ideia da penalização através da análise 

exclusiva desta como castigo para visualizar a fixação da sanção penal como meio de 

modificar o desenvolvimento de habilidades, capacidades e competências humanas, 

delineando assim novos contornos de reinserção social às encarceradas (CRADY, 2017, p. 

18).  

A desconexão entre a realidade da estrutura dos estabelecimentos prisionais, que se 

limitam a estatuir a ideia punitiva da pena como castigo, tende, portanto, não se coadunar com 

a ideia ressocializatória da pena 60 , que pugna, através da fixação punitiva não apenas 

                                                
60 Segundo a ideia traçada através da análise da finalidade ressocializatória da pena, esta não teria apenas o 

escopo de castigar o violador da norma, retribuindo-lhe o mal que fora ocasionado quando do cometimento do 

crime, mas vislumbraria também, através da aplicação da pena recuperar o agente delitivo do contato com o 

crime, estabelecer a reabilitação deste para retomar a vivência em sociedade distanciado da reincidência delitiva. 

A ideia de ressocialização do detento está adstrita a recuperação deste do universo do crime e a reinserção social 

deste, consistindo assim em uma forma de resgate da vida social do agente delitivo (BITENCOURT, 2012). 
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sancionar o violador da norma, mas a reeducar para reabilitá-lo a convivência social. Nessa 

perspectiva, verifica-se o relevo da educação prisional como meio de instrumentalização a 

reinserção social dos apenados (LIMA, 2010, p. 91-92). 

A manifestação dos programas de assistência educação nos estabelecimentos 

prisionais implicam assim em uma opção de reconstrução da dignidade das apenadas, da 

recuperação da autoestima, do desenvolvimento da capacidade produtiva e reflexiva destas, 

perfazendo assim a restituição da essência humana do violador da norma (LIMA, 2010, p. 

93). 

O artigo 6º da Constituição Federal de 198861 traça a análise do direito à educação 

como sendo um direito de natureza social que transcende aos meros interesses individuais. 

Segundo a ideia da educação como direito social, esta se manifesta como um bem comum, 

tendo em vista que implica numa forma de instrumentalizar o desenvolvimento de 

capacidades e conhecimentos com impactos sociais (DUARTE, 2007, p. 697). 

Trazendo expressamente no âmbito do texto constitucional a análise do direito 

fundamental à educação como direito de todos, o art. 20562 da Constituição Federal de 1988, 

passa a consagrar a universalidade do direito educacional, de modo que estatuiu sua maior 

acessibilidade, que deve ser aplicado sem qualquer forma de discriminação. A ideia de 

universalidade do direito fundamental à educação apresenta como consequência a existência 

do dever jurídico estatuído ao Estado em fornecer adequadamente os serviços educacionais 

indistintamente a todos, se apresentando, assim tal análise da busca de pela igualdade de 

direitos estabelecida em prol de todos (DUARTE, 2007, p. 698). 

Tendo em vista a ideia do direito à educação como direito de todos, não incumbe ao 

Estado se eximir de fornecer educação às mulheres privadas de liberdade, posto que a 

assistência educacional em prisões implica em uma das expressões do direito social à 

educação disposto no plano constitucional e que almeja apresentar a devolução da dignidade 

humana e o desenvolvimento pessoal da apenada violadora da norma.   

                                                
61 Art. 6º São direito sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição (BRASIL, 1988). 
62 Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 
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A ideia da educação no âmbito das prisões femininas, contudo, tende a encontrar 

limitações em face da prevalência inserta na ideologia capitalista que tende a valorar mais o 

trabalho em detrimento do estudo e do conhecimento, tendo em vista a necessidade de 

sustento familiar advindo do trabalho, bem como no fato de o exercício laborativo, assim 

como as práticas educacionais realizadas no cárcere implicar em meio apto a remição63 dos 

dias de pena (DIAS, 2010, p. 62). 

A reflexão sobre o exercício do direito à educação por parte da mulher encarcerada 

necessita trazer ao lume a discussão concernente às peculiaridades das relações de gênero 

existentes na dinâmica social e que se encontram ainda mais latentes no cumprimento da pena, 

fazendo com que, a aplicabilidade da educação em prisões femininas e os percalços 

carcerários perpassados pela mulher encarcerada encontrem na discussão de gênero ao punir 

empecilhos ainda mais maiores (TEIXEIRA, 2010, p. 74). 

Quando se dá a oportunidade de acesso ao conhecimento à mulher no cumprimento de 

sua pena privativa de liberdade, estar-se-á por atribuir a esta a possibilidade de direcionar as 

diretrizes de sua vida através da independência propiciada pelo conhecimento, da liberdade de 

escolhas ante o deslinde de um maior leque de oportunidades e, por conseguinte, na 

devolução da dignidade desta. 

Como expressão de direito social, a Constituição de 1988 busca assegurar a todos a 

garantia do direito à educação escolar, independente da condição social. Implica, portanto, em 

consequência advinda da universalização do direito à educação na responsabilidade estatuída 

aos entes federados para viabilizar a garantia quanto à executoriedade do fornecimento deste 

direito fundamental (ALMEIDA; SANTOS, 2016, p. 910). 

O direito à educação pode assim ser compreendido como um direito social que não 

deve restar por afastado da pessoa sujeita à privação de liberdade em face do cumprimento de 

uma pena que lhe fora imposta, tendo em vista que implica na manifestação de direito que 

deve ser igualmente aplicado a todos os cidadãos. Como decorrência do direito à educação, 

observa-se que esta deve implicar no auxílio à formação do pleno desenvolvimento humano e 

na obtenção do conhecimento, implicando ainda a educação em forma apta a trabalhar a 

                                                
63 Entende-se por remição a possibilidade de realização do desconto dos dias efetivamente trabalhados (a cada 

três dias trabalhados) ou das horas estudadas e comprovadas (a cada doze horas de frequência escolar) por dias 

de pena à cumprir, viabilizando-se assim, segundo as diretrizes expostas expressamente no art. 126 da Lei de 

Execuções Penais, Lei n. 7.210/84 (BITENCOURT, 2012). 
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transformação de valores sociais. Nessa perspectiva detecta-se que a educação não consiste 

apenas, de forma limitada no acesso à leitura e escrita, mas no trabalho do desempenho da 

capacidade reflexiva humana (PIAGET, 1973, p. 40). 

Como meio apto a operacionalizar o progresso das capacidades humanas, a educação 

permite ao sujeito a instrução adequada acerca da compreensão de seus direitos e deveres, 

garantindo ao povo quando devidamente viabilizado o acesso educacional, a percepção 

adequada e crítica sobre a realidade que os circunda, daí porque se compreende a existência 

de uma vertente libertadora inserta na educação (BESSA, 2007, p. 147). 

Urge assim destacar a relevância da aplicação da educação no âmbito prisional tendo 

em vista que, na própria vinculação da educação prisional com o objetivo reeducador da pena, 

de modo a se estabelecer expressamente, verifica-se através da previsão constante no art. 1º da 

LEP, que a aplicação sancionatória deve pugnar pela reinserção social dos apenados, trazendo 

ao lume a necessidade de implementação adequada da educação nas prisões brasileiras 

(BESSA, 2007, p. 150). 

O direito de punir não pode ser exercido ilimitadamente pelo Estado, de modo que ao 

sancionar este deve se encontrar adstrito à punição constante na norma incriminadora vigente, 

bem como a preservação das garantias fundamentais do agente delitivo que não foram 

atingidas pela privação da liberdade (RAMOS NETTO, 2006, p. 57). 

O fornecimento de políticas públicas voltas à implementação da assistência 

educacional em prisões visa assim reduzir as desigualdades sociais, procurando assim reduzir 

a disparidade detectada entre os investimentos e análise estatal aos que se encontram 

cumprindo pena e aos demais indivíduos, pois é importante apresentar meios aptos a traçar a 

realização de investimentos públicos que tendam a primar pela prevalência da educação em 

prisões como meio apto à reabilitação destes ao retorno da vida em sociedade longe do 

contato com o delito (RAMOS NETTO, 2006, p. 59). 

A educação prisional consiste assim em um dos meios mais propícios a fomentar a 

reinserção social dos detentos, à medida em que, a análise de pena delineada exclusivamente 

pelo viés punitivo de castigar e excluir não atende aos anseios de recuperação dos apenados, 

motivo pelo qual a educação em prisões deve ser estimulada diuturnamente (RAMOS 

NETTO, 2006, p. 60). 
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A correção das condições de estigmatização dos apenados passa assim pela efetiva 

reintegração destes no cenário social e, para tanto a participação social no afastamento da 

exclusão do detento, quando do retorno deste à vivência em sociedade se apresenta como de 

fundamental importância. A educação em prisões viabiliza que, quando do regresso à vivência 

social o egresso possa retomar sua vida de forma digna e lícita, mas, para tanto o afastamento 

da ideologia social de marginalização e reincidência dos ex-detentos devem restar por 

afastadas, para que se possa reintegrá-lo (BARATTA, 2017, p. 03). 

Vê-se, pois, que a educação em prisões consiste em um dos constantes mecanismos de 

coibição da marginalização de egressos, primando nesse sentido pelo favorecimento da 

adequada reintegração social do preso, tendo em vista que através do acesso à educação ao 

detento restam por delineados novos caminhos em prevalência da sua dignidade como ser 

humano (RAMOS NETTO, 2006, p. 61). 

A admissão da educação como um direito humano traz ao lume a observância de 

condições de garantia do seu efetivo exercício a todos, independentemente do ambiente em 

que se inserem, o que, por conseguinte, consolidando a ideia de que a mulher presa possui o 

direito de gozar do direito à educação (GONÇALVES, 2010, p. 39).  

O direito à educação se apresenta assim na categoria dos direitos sociais64 constante 

nas normas constitucionais, consistindo em expressão do avanço das diretrizes individuais do 

liberalismo, à medida e que pleiteia ações positiva serem delineadas por parte do Estado, 

consistem em instrumento de redução das desigualdades materiais deflagradas na sociedade 

(POMPEU, 2005, p. 55). 

Tendo em vista que século XX passa a ser compreendido como o século de ampliação 

das garantias insertas a cada ser humano, o direito à educação como manifestação de um 

direito social tende a ganhar notoriedade, à medida em que, através de sua aplicabilidade, 

tende-se a fomentar o direito à dignidade humana em si (MACHADO; OLIVEIRA, 2001, 

p.56). 

                                                
64 Os direitos sociais encontram azo quanto à sua exigibilidade de prestações positivas do estado sob a égide das 

diretrizes do Estado Social. Acredita-se que o Estado Social significa uma evolução do Estado Liberal, 

congregando elementos do status quo com instrumentos de transformação social. Ele impõe estratégias de 

desenvolvimento social e político aos poderes públicos, que devem respeitar e promover direitos fundamentais 

(POMPEU, 2005, p. 53-54). 
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O direito à educação passa a ser vista assim como um dos desdobramentos do direito 

social, requerendo uma efetiva atuação estatal para concretizá-lo, oportunizando aos seus 

beneficiários o gozo do direito à igualdade material, haja vista que a educação pode ser 

compreendida como a base do progresso estatal, apresentando-se como instrumento de 

combate às mazelas sociais e desníveis sociais e econômicos (POMPEU, 2005, p. 21).  

A educação, segundo os ditames traçados pela Constituição de 1988, manifesta-se como 

direito de todos e dever do Estado, culminando na existência, em favor do indivíduo, de um 

direito público subjetivo exigível, e, quanto ao Estado, no dever jurídico de concretizar a 

acessibilidade de todos à educação (POMPEU, 2005, p. 89). 

Como nítida expressão da extensão educacional de modo igualitário, verifica-se a 

necessidade de efetiva manifestação do direito à educação no cenário prisional feminino, de 

maneira a viabilizar a ressocialização da apenada cearense de modo eficaz, afastando as 

desigualdades sociais em detrimento do encarceramento e, por conseguinte, viabilizando a 

universalização do direito à educação quando ele passa a ser proporcionado às mulheres 

presas. 

O direito à educação como expoente de bem-estar da população deve assim ser 

fornecido pelo Estado em prol do desenvolvimento do bem-estar da população, viabilizando 

ao indivíduo, enquanto ser individual, a acessibilidade a toda espécie de conhecimento 

passível de contribuir com a sua formação e, por conseguinte, a trabalhar o seu pleno 

desenvolvimento (RAMOS NETTO, 2006, p. 65).  

A consolidação do direito à educação como um direito fundamental de amparo 

constitucional encontra guarida a partir da Constituição de 1934 65  inaugurando assim a 

educação como um direito declarado (CURY; HORTA; FÁVERO, 1996, p.25). Nessa 

perspectiva verifica-se que sob a égide da Constituição de 1934 o direito à educação passara a 

denotar natureza de direito público subjetivo, nos termos do que preconiza o art. 14966 

(POMPEU, 2005, p. 68). 

                                                
65 A Constituição de 1934 era de inspiração liberal, guiada pela Constituição de Weimar, de 1919, e pela 

Constituição Republicana espanhola de 1931. Buscava a racionalização do poder e incorporar os direitos sociais 

aos direitos do cidadão. Foi a primeira constituição brasileira a dedicar um capítulo à educação e à cultura 

(POMPEU, 2005, p. 67). 
66 Art. 149 A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos poderes públicos, cumprindo 

a estes proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 
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Seguindo a mesma vertente exposta na Constituição de 1934, a Constituição Federal 

de 1988, preserva o direito à educação como direito fundamental de amparo no plano 

normativo constitucional, apresentando assim relevo às questões educacionais, à medida em 

que passa a tratar em diversos dispositivos constitucionais sobre a regulamentação desta 

(RAMOS NETTO, 2006, p. 76).   

Pugnando pela prevalência do direito fundamental à educação como meio hábil a 

proporcionar o desenvolvimento humano a partir do acesso ao conhecimento, a Constituição 

Federal de 1988 traça a manifestação da educação como direito público subjetivo onde 

incumbe ao Estado o dever de fornecimento adequado desta67 (RAMOS NETTO, 2006, p. 

77). 

Assim detecta-se que a análise da educação como direito público subjetivo de 

incumbência do Estado quanto ao dever de sua executoriedade traz ao lume a análise de que a 

possibilidade de se desfrutar de um direito apresenta relevo muito mais significativo do que a 

proclamação deste em si, de modo que o importante não está na fundamentação de direitos 

estatuídos ao homem, mas em viabilizar a efetiva proteção destes (BOBBIO, 1992, p. 10). 

A apresentação constitucional do direito fundamental à educação como direito de 

todos e dever doo Estado implica na análise de uma via dúplice: de um lado, o indivíduo 

detentor de um direito exigível; e de outro o Estado, a quem incumbe a obrigação jurídica de 

fazer valer o acesso universal da educação68 (POMPEU, 2005, p. 89). 

A atribuição de natureza eficaz a ser estatuída aos direitos sociais, neste se 

encontrando inserto o direito à educação, se encontra a mercê de uma ação concreta por parte 

do Estado, o que não implica simplesmente na possibilidade de se pleitear tais direitos em 

juízo, perfazendo, pois a necessidade de efetiva atuação estatal para a aplicabilidade destes 

(FARIA, 1998, p. 129). 

                                                
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva no espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana 

(BRASIL, 1934). 
67 Cabe, portanto, ao Estado se aparelhar para viabilizar a consecução do direito à educação. Todas as demais 

normas do sistema constitucional devem ser interpretadas com o fim precípuo de efetivar a realização plena do 

direto à educação. Significa, ainda, a responsabilidade do ente público em promover e ampliar as possibilidades 

de acesso à educação para que todas as pessoas possam exercê-la igualmente (DIAS, 2017, p. 447). 
68 A educação, porém, só poderá ser considerada como um direito de todos se houver escolas para todos. Se há 

um direito público subjetivo à educação, isso quer dizer que o particular tem a faculdade de exigir do Estado o 

cumprimento da prestação educacional pelos poderes públicos (POMPEU, 2005, p. 92). 
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A relevância da educação prisional encontra guarida tanto em plano normativo 

constitucional, através da regulamentação na Constituição Federal de 1988 do direito 

fundamental à educação, como através da análise pormenorizada da forma de execução e 

formalização da educação em prisões em plano infraconstitucional. 

Destarte, bem se pode detectar que que os desdobramentos da análise 

infraconstitucional do direito à educação, encontra regulamentação através da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 9.394/96, que passa a regulamentar o fornecimento da 

educação em plano nacional (BRASIL, 1996). 

Adentrando especificamente na discussão alusiva à regulamentação e implementação 

da educação em prisões, algumas normas específicas passam a ser traçadas com tal intento, 

devendo-se, pois, destacar as diretrizes que se apresentam expostas através do Decreto n. 

7.626 de 2011, que passou a estatuir a existência de um Plano Estratégico de Educação no 

âmbito do Sistema Prisional (BRASIL, 2011). 

Outro ponto de destaque também implica na regulamentação do estímulo à finalidade 

ressocializatória da pena por intermédio do direito à educação no âmbito da execução da pena, 

implicando a assistência educacional em prisões, segundo as diretrizes apresentadas pela LEP, 

em meio direito estatuído ao apenado (BRASIL, 1984). 

Apesar da existência de diversas disposições normativas que, desdobrando a ideia de 

acessibilidade do direito fundamental à educação presente no plano constitucional, pugna pela 

aplicabilidade do acesso à educação nos estabelecimentos prisionais, verifica-se que torna-se 

inócuo a existência de diversos preceitos normativos tendentes a regulamentar a assistência 

educacional em prisões se a ausência concreta de implementação desta continuar a existir 

como uma vicissitude constante no âmbito dos estabelecimentos prisionais (ARROJO E 

DRIGO, 2010, p. 67). 

A imposição sancionatória denota a necessidade de observância das diretrizes 

constitucionalmente dispostas em face do agente violador da norma penal, de modo que, 

segundo as balizas dispostas pela Constituição Federal de 1988 a imposição de uma sanção 

penal não afasta a existência de um sujeito de direitos com resguardo constitucional do autor 

do delito o que, por conseguinte, implica e não retirar deste o acesso ao direito à educação 

mesmo em face do cumprimento da pena. 
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Partindo destas premissas exsurge a ideia de um garantismo penal ao se punir, de 

modo a estabelecer que a execução da pena se mostra necessária como consequência da 

condenação penal ante a prática delitiva, mas, quando se impõe a sanção, não dever-se-á por 

afastar direitos fundamentais resguardados ao apenado. 

Nessa perspectiva, e que bem se pode visualizar que o garantismo penal na execução 

da pena tende a encontrar amparo quando se verifica a aplicação da educação prisional, tendo 

em vista que tal intento traz ao lume o exercício punitivo do Estado que, no entanto, não 

afasta das detentas o acesso ao direito fundamental à educação que lhe é estatuído 

constitucionalmente. 

A teoria do garantismo penal busca estabelecer critérios de racionalidade à intervenção 

estatal quando da fixação punitiva, de modo a deslegitimar qualquer forma de controle social 

que almeja sobrepor a defesa social aos direitos e garantias individuais, afastado assim a 

limitação de direitos não atingidos pela fixação da privação da liberdade como uma das 

modalidades de aplicação da pena (CARVALHO; BUENO DE CARVALHO, 2000, p.19). 

O garantismo penal implica portanto em um binômio que congrega harmonicamente e, 

segundo as premissas de um Estado de Direito, a fixação sancionatória que contudo não 

descura da existência de direitos constitucionalmente manifestos e que devem continuar a ser 

aplicados mesmo quando assente a condenação penal do infrator. 

O fornecimento do direito fundamental à educação na execução da pena implica em 

uma manifestação do garantismo penal na fase de privação de liberdade, vez que apresenta o 

exercício do ius puniendi por parte do Estado ao fixar a pena, mas, não ultrapassa os limites 

normativos das privações impostas ao agente delitivo em face de sua sanção, o que, por 

conseguinte preserva os direitos fundamentais da mulher presa. 

 Tendo por lastro ainda a ideia da educação em prisões como mecanismo apto a 

oportunizar a reinserção social através da efetiva reabilitação, observa-se que o garantismo 

penal resta manifesto na execução da pena que, pautada pela busca ressocializatória, tende a 

resguardar os direitos fundamentais da mulher encarcerada ao punir. 

Ressalte-se ainda a primazia exercida pelos direitos fundamentais, em especial, 

quando se analisa o direito à educação, no que é pertinente ao constitucionalismo garantista, 

tendo em vista que eles figuram como pontos centrais dessa proposição, tendo significativa 
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influência nas concepções de constitucionalismo da atualidade (COPETTI NETO, 2013, p. 

419). 

Vê-se, por conseguinte que, sob égide de um Estado de Direito a consolidação da 

positivação de direitos através das garantias constitucionais trazem a limitação da atuação 

estatal punitiva e, por conseguinte, apresentam a importância advinda da mudança de 

perspectiva ao sancionar, no sentido de impelir que, sob a justificativa de aplicação do justo, a 

violação dos preceitos constitucionais restem por afastados. Partindo de tal intento, observa-se 

que a execução da pena, pautada pelas vertentes do garantismo penal não pode, portanto, 

atacar o acesso da apenada à direitos fundamentais que lhe são inerentes, em especial, quando 

se está diante de um direito fundamental apto à atribuir à mulher presa a consolidação do 

conhecimento e, por conseguinte o acesso à liberdade decisória e reflexiva oriunda do acesso 

à educação (FERRAJOLI, 2014, p. 328-330.)  

A ruína difundida em face do degredo prisional a apenada perpassa pela necessidade 

do exame ausência de oportunidades no âmbito prisional, de modo que a criminalidade, a 

reincidência e a proliferação do crime encontra expressividade em face da ausência de 

condições básicas no cenário prisional para reabilitar a detenta. 

Verifica-se assim o grande papel apresentado pela assistência educacional perante os 

estabelecimentos prisionais, de modo a trazer ao lume o acesso à oportunidades, a educação 

em prisões tende a se constituir como um dos mecanismos de reabilitação das detentas, ao 

viabilizar experiências de consolidação do conhecimento como manifestação da dignidade 

humana das detentas, ao se analisar esta como sujeito de direitos que merecem a efetiva 

atenção por parte do Estado no que tange à execução de políticas públicas com o objetivo de 

fomentar a ressocialização. 

Questionamentos surgem assim acerca da eficácia da punição, de modo a explorar se 

essa de fato seria apta a punir de modo adequado, retribuindo o mal causado, prevenindo a 

prática do delito e propiciando a ressocialização do detento, de modo a não raras vezes 

culminar-se pelo entendimento de uma irrecuperação penitenciária ante a existência de uma 

pena que só tende a apresentar situação de desumanidade e a afastar a efetivação da 

ressocialização (THOMPSON, 2000, p. 109).  

A pena que se apresenta com fulcro na finalidade exclusivamente retributiva tende, 

portanto, a afastar a consolidação da reinserção social das mulheres encarceradas, à medida 
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que desconsidera estas como ser humano e, por conseguinte, ignoram a aplicação dos direitos 

fundamentais aptos a ressocializá-las, quando devidamente fomentado na ótica carcerária, tal 

como se pode ver em face do direito à educação. 

Os óbices à reabilitação do encarcerado podem ser visto, muitas vezes, ante o exame 

do o contexto em que vive e viveu, de mostrando assim que este é cercado pela violência e 

pela ausência de oportunidades, destacando-se ainda que em face das disparidades 

econômico-sociais existentes no Brasil, sofrerá o detento novamente com a má-conduta do 

Poder Público, pois a ausência de medidas socioeconômicas em políticas punitivas expõem o 

apenado a penas uniformizadoras e violentas (AGRELLO, 2008, p. 07). 

Assim é salutar verificar que a ausência de oportunidades na vivência social 

perpassada pelas apenadas antes do ingresso no sistema prisional, não raras vezes apresentam 

reflexos significativo no contato destas com o universo do crime, o que, por conseguinte, 

implica em uma das vertentes positivas do acesso educacional viabilizado às mulheres presas, 

tendo em vista que, quando apresentado o novo leque de oportunidades que passa a restar 

apresentado às detentas em face do contato com o conhecimento, a modificação das diretrizes 

pautadas pelo contato com o crime tendem a restar por afastadas. 

Nesse sentido, o exame das vicissitudes a qual as apenadas são expostas no 

cumprimento de suas penas tende a detectar o quão danosa se mostra a punição fixada pelo 

Estado que não se preocupa com as consequências advindas da violação dos direitos 

fundamentais das detentas, de modo que, não raras vezes, a sociedade passa a ser vítima do 

seu descaso com a precariedade a que se encontram sujeitas as pessoas que cumprem pena no 

cenário social brasileiro, haja vista a ausência de mecanismos reeducativos a serem fixados 

em prol da reeducação das mulheres presas. 

A ressocialização deve, portanto, primar pela observância de parâmetros específicos 

no cumprimento da pena quanto aos anseios ressocializatórios, de modo que a aferição da 

própria estrutura prisional tende a contribuir ou a afastar com a efetivação da reabilitação e, 

por conseguinte, fomentar o crescimento da reincidência delitiva e da criminalidade. 

De modo a primar pela efetivação da nova concepção de reintegração social exige-se a 

consecução de ações dirigidas ao resguardo de uma maior participação da comunidade no 

destino dos egressos, o que poderia auxiliar sobremaneira, por exemplo, na manutenção de 

uma ocupação estável e de relacionamentos sociais positivos após o cumprimento da pena, de 
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modo a propiciar um efetivo amparo e, por conseguinte, a reabilitação de ex-detentas ao 

convívio em sociedade (RIBEIRO, 2007). 

Tal intento pode ser visto quando, através do acesso educacional nos estabelecimentos 

prisionais às apenadas passam a ser apresentadas novas oportunidades de vivência pós-cárcere, 

e, para que a reintegração social se mostre eficaz, necessário se mostra o prévio fornecimento 

do direito à educação nas prisões quando do cumprimento da pena e, por conseguinte, na 

extirpação da estigmatização das egressas do sistema prisional como criminosas, de modo que, 

incumbe à sociedade fomentar a reinserção social destas através da apresentação de novas 

chances de vida após o aprisionamento.   

Analisando assim os reais impactos quanto ao fornecimento do direito fundamental à 

educação prisional no Brasil e, por conseguinte, qual o perfil do detento quando diante da 

acessibilidade do direito à assistência educacional, mister se faz detectar qual o contato visto 

pelo apenado na sua vivência anterior ao cárcere com a escolarização. 

A assistência educacional necessita, contudo, ser efetivamente implementada na seara 

prisional, de modo a viabilizar a concretização do direito fundamental à educação como 

direito social de guarida social que necessita ser aplicados à todos os cidadãos, inclusive 

aqueles privados de liberdade. 

A efetivação da educação prisional traz ainda como motivo apto à caracterizar a 

urgência quanto à instrumentalização eficaz desta a aferição do fato de que, segundo as 

diretrizes da Lei de Execuções Penais, o direito à educação ás pessoas privadas de liberdade 

consiste em meio hábil a remição de dias de pena por horas de estudo, bem como em um dos 

veículos aptos a viabilizar a reeducação e ressocialização dos apenados. 

3.2 A regulamentação infraconstitucional da assistência educacional às 

pessoas privadas de liberdade  

As formas de implantação da educação no âmbito de cumprimento de pena de 

privação de liberdade passaram por relevantes alterações no decorrer dos anos, pugnando 

assim pelo aprimoramento quanto ao fornecimento das práticas educacionais nas unidades 

prisionais. Para tal intento, a regulamentação infraconstitucional apresentara significativo 

relevo, à medida em que estas advieram com o escopo de traçar diretrizes aptas à 
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proporcionar a efetivação do direito fundamental à educação segundo as diretrizes da 

universalidade de acesso educacional. 

Nessa perspectiva observa-se as primeiras regulamentações acerca do direito à 

educação através da previsão constitucional, traçando assim os parâmetros da universalização 

do direito à educação e da expressão deste como um direito social, estabelecendo ainda tratar-

se de dever inserto ao ente estatal viabilizar o acesso igualitário da educação, segundo as 

diretrizes do art. 208 da Constituição Federal de 198869 (BRASIL, 2016, p. 06).  

O direito à educação prisional encontra guarida em diversos dispositivos legais 

infraconstitucionais, encontrando guarida no plano da norma penal através da especificação 

dos direitos garantidos ao preso no art. 38 do Código Penal70 ao estabelecer a preservação em 

prol do detento de todos os direitos não atingidos pela privação da liberdade, estando, pois, 

inserto implicitamente dentre os direitos do preso que permanece salvaguardado o direito 

fundamental à educação (BRASIL, 2016, p. 07). 

A LEP apresenta em seu bojo diversos preceitos normativos tendentes a traçar a 

consolidação de uma política criminal reeducativa 71  que, compreendendo a relevância da 

educação prisional para perpassar o viés ressocializatório da pena perfaz a regulamentação 

desta como desdobramento da previsão constitucional da educação, traçando, assim como a 

                                                
69 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 

sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 

1996) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 

junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola (BRASIL, 1988). 
70 Art. 38 O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as 

autoridades o respeito à sua integridade física e moral. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (BRASIL, 

1940). 
71 A assistência educacional está especificamente tratada nos arts. 17 a 21, compreendendo instrução escolar e 

formação profissional do preso e do internado (art. 17). A obrigatoriedade do ensino de 1º grau (atual ensino 

fundamental), integrado ao sistema escolar da unidade federativa, está fixada no art. 18 (BRASIL, 2016, p. 07). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art38
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norma penal, a preservação pelo apenado dos direitos não atingidos pela pena através do art. 

3º72. Nessa perspectiva a LEP elenca as formas de ensino passível de aplicação na seara 

prisional, estatuindo o acesso do detento não só a educação, coo também o acesso à educação 

profissional (BRASIL, 2016, p. 07). 

Impende destacar que a LEP, trazendo a ideia de fixação do princípio da igualdade 

para ambos os sexos estabelece em seu art. 1973 o acesso ao ensino profissional a ser adaptado 

à condição da mulher encarcerada, viabilizando assim que, segundo as especificidades do 

cumprimento da pena perpassado pelas mulheres no decorrer da pena, a estas possa ser 

viabilizado acesso educacional (BRASIL, 2016, p. 07). 

De modo a viabilizar o acesso à educação não formal como expressão de educação 

prisional que também deve encontrar amparo quanto à sua executoriedade no plano 

carcerário, se observa que o art. 21 fixa a necessidade de implantação de bibliotecas em cada 

estabelecimento prisional para uso dos presos, devendo ainda constar a existência de materiais 

didáticos, instrucionais e recreativos que tendam a fomentar o contato educacional na prisão 

(BRASIL, 2016, p. 07). 

Primando pela valorização do ensino profissional e, tencionando viabilizar este em 

âmbito prisional, a LEP fora recentemente alterada pela Lei n. 13.163, de 9 de setembro de 

2015. Através da referida norma acrescentou-se à LEP os arts. 18-A74 , que apresenta a 

importância do ensino profissionalizante em presídios (BRASIL, 2016, p. 07-08). 

A LEP prevê ainda a remição através do acesso ao estudo, mediante a regulamentação 

exposta no art. 126, inciso I e § 2º75 que fora instituído por meio da Lei nº 12.433, de 2011, 

                                                
72 Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela 

lei (BRASIL, 1984). 
73 Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição (BRASIL, 1984). 
74 Art. 18-A O ensino médio, regular e supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio 

será suplantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização (Incluído pela Lei 

n. 13.163, de 2015). 

[...] 

§ 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à 

distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas (Incluído pela Lei 

n. 13.163, de 2015) (BRASIL, 1984). 
74 Art. 126 [...] 

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o §1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou 

por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos 

cursos frequentados (Redação dada pela Lei n. 12.433, de 2011) (BRASIL, 1984).  
75 Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou 

por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011). 

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:    

 

http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#art1
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estabelecendo o desconto de dias de pena pela execução de horas de estudo. Inseriu-se ainda 

como forma de estímulo à escolaridade entre os apenado e a evasão das atividades 

educacionais o acréscimo de 1/3 na remição em face da conclusão do ensino fundamental, 

médio ou superior no transcorrer de cumprimento da pena, através do § 5º do art. 126 da LEP 

(BRASIL, 2016, p. 09). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394, de 1996, 

também implica em diploma legal que traça dispositivos direcionados à análise e execução da 

educação ás pessoas privadas de liberdade, verificando-se a discussão quanto ao acesso de 

práticas educacionais em prisões, segundo a LDB, através dos desdobramentos dos projetos 

de educação de jovens e adultos (EJA), não contemplando contudo previsão específica quanto 

ao direcionamento da educação em prisões (BRASIL, 2016, p. 09). 

A regulamentação do acesso à educação de pessoas privadas de liberdade ganhara 

análise específica através do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE), através da Lei n. 

13.005, de 2014, traçando assim diretrizes à educação de jovens e adultos e discutindo-se a 

questão da educação prisional de forma mais ampla, mas, também não apresentara diretrizes 

direcionadas às especificidades do acesso educacional das pessoas presas (BRASIL, 2016, p. 

10).  

A instituição do Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional 

(PEESP)76 surgira com o advento do Decreto n. 7.626, de 24 de novembro de 2011, passando 

assim a contemplar de forma específica a questão concernente à educação de jovens e adultos 

aprisionados na forma de educação básica, profissional, tecnológica e superior (BRASIL, 

2016, p. 13). 

O objetivo principal do referido Decreto consiste em fomentar a cooperação entre os 

entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, através da realização de 

convênios aptos a instituir um plano integrado que tenda a torna passível a implementação de 

                                                
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, 

inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 

(três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

[...] 

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou 

por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos 

cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) (BRASIL, 1984). 
76 O PEESP define competências para o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça. Ao primeiro cabem: 

distribuição de livros didáticos, composição de acervos de biblioteca, fomento a programas de alfabetização e 

EJA e capacitação de profissionais da educação. Ao segundo: concessão de apoio financeiro para 

construção/reforma dos espaços destinados à educação nos estabelecimentos penais, orientação dos gestores do 

sistema prisional para a importância da oferta de serviços educacionais e acompanhamento dos indicadores do 

Plano (BRASIL, 2016, p. 13). 

http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#art1
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políticas públicas direcionadas às práticas educacionais em presídios, perfazendo assim 

através do mencionado Decreto que as Unidades Federativas passassem a colaborar 

conjuntamente para a elaboração de um Plano Estratégico de Educação no Âmbito do Sistema 

Prisional (PEESP)77 (ALVES, 2017, p. 13-14). 

Através da Resolução n. 04, de 30 de maio de 2016, o Conselho Nacional de Educação 

estatuiu a oferta da educação prisional com fulcro na política da educação de jovens e adultos 

(EJA) e o ensino profissionalizante em prol de pessoas privadas de liberdade, autorizando 

ainda a utilização do ensino à distância, de modo a passar a dispor que a remição da pena 

poder-se-á delinear tanto quando o apenado se encontrar inserto em projetos educacionais 

presenciais ou de educação à distância, ressalvando-se contudo a necessidade da adequada 

supervisão pelos sistemas de ensino (BRASIL, 2016, p. 14). 

Outra regulamentação que estatui a análise da educação em prisões consiste nas 

Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais, editada através da Resolução n. 02, de 19 de maio 

de 2010 pelo Conselho (BRASIL, 2016, p. 12). A Resolução traz ao lume a relevância dos 

programas de educação à distância, posto que elenca através de seu art. 5º78, a necessidade de 

promoção de estratégias tendentes a implementar novas tecnologias como aliada às práticas 

educacionais, devendo, pois, ser fomentado a utilização destas nas ações educacionais em 

prisões, prevendo-se ainda através da referida Resolução em seu art. 1279, a utilização de 

técnicas de ensino à distância também para as ações de educação não-formal (BRASIL, 2016, 

p. 13). 

Por fim, verifica-se quanto à análise normativa infraconstitucional no tocante à 

educação em prisões a regulamentação travada através da Resolução n. 03, de 11 de março de 

2009. Instituída pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) a 

referida resolução dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação nos 

Estabelecimentos Penais (BRASIL, 2016, p. 11).    

                                                
77  Para a execução do PEESP está previsto que a União prestará apoio técnico e financeiro, mediante a 

elaboração de planos de ação estaduais que deverão conter: a) diagnóstico das demandas; b) estratégias e metas; 

e c) atribuições de cada órgão do Ente Federativo (BRASIL, 2016, p. 13-14). 
78 Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e a União, levando em consideração as especificidades da educação em 

espaços de privação de liberdade, deverão incentivar a promoção de novas estratégias pedagógicas, produção de 

materiais didáticos e a implementação de novas metodologias e tecnologias educacionais, assim como de 

programas educativos na modalidade Educação a Distância (EAD), a serem empregados no âmbito das escolas 

do sistema prisional (BRASIL, 2010). 
79 Art. 12 O planejamento das ações de educação em espaços prisionais poderá contemplar, além das atividades 

de educação formal, propostas de educação não-formal, bem como de educação para o trabalho, inclusive na 

modalidade de Educação a Distância, conforme previsto em Resoluções deste Conselho sobre a EJA (BRASIL, 

2010). 
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A Resolução n. 03 de 2009 apresenta assim a exposição de orientações quando à 

execução e aplicabilidade da oferta educacional no cenário prisional, estatuindo a necessidade 

de observância dos diferentes graus de ensino aos apenados em atividade educacional, bem 

como reafirmando os ditames legais expostos pela Lei de Execução Penal (BRASIL, 2016, p. 

11). 

Resta evidenciado assim o deslinde de significativos avanços quanto à regulamentação 

normativa acerca das ações voltadas às práticas de assistência educacional em prisões. 

Contudo, o que se detecta consiste na ausência de instrumentalização dos critérios legalmente 

fixados para o fornecimento adequado da educação no meio prisional em face da ausência de 

estrutura, suporte e execução por profissionais habilitados a tal intento, perfazendo assim que, 

para não transformar a previsão legal sobre a educação em prisões em norma inócua, 

necessário se faz a concretização da oferta educacional a ser adequadamente ofertada pelo 

Estado, implicando, pois em estratégia de ressocialização (BRASIL, 2016, p. 24). 

Contudo, ainda se faz necessário examinar quais as formas de implementação da 

educação que podem ser instrumentalizadas em âmbito prisional, de modo a analisar como a 

assistência educacional resta por aplicada no cenário do estabelecimento prisional feminino 

cearense Auri Moura Costa.     

3.3 As formas de implementação da educação em âmbito prisional e os 

projetos educacionais aplicados no Instituto Penal Feminino 

Desembargadora Auri Moura Costa 

A relevância das práticas educacionais oriundas da assistência educacional na prisão80 

apresentam sua importância como uma manifestação do direito fundamental à educação 

propiciado de forma ampla às mulheres no cumprimento da pena de privação de liberdade que 

lhes fora imposta, e, tal intento, apresenta suas especificidades quando se analisa a aplicação 

dos projetos educacionais no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa 

(IPF). 

                                                
80 A história das primeiras experiências de educação para jovens e adultos no sistema penitenciário remonta a 

algumas décadas. Muitas delas surgiram através de experiências isoladas em unidades penais, promovidas por 

voluntários que se sensibilizavam com a situação dos apenados. Mobilizados por questões de fé ou de ordem 

ideológica, representantes religiosos ou de organizações não governamentais, agregando suas ações assistenciais, 

desenvolviam projetos pontuais de alfabetização em espaços improvisados, sem qualquer apoio dos gestores 

locais, bem como do próprio Estado (JULIÃO, 2016, p. 26). 
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Nessa perspectiva, necessário se apresenta previamente traçar um exame concernente 

às formas de educação que podem ser vistas como ações de assistência educacional que se 

tornam passíveis de aferição no plano prisional, em especial, quais desses mostram-se 

deflagrados no IPF.  

Para tal intento a presente pesquisa utilizará a análise de dados constantes na 

Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, implicando, contudo, destacar que os 

dados ora apresentados ainda não se apresentam tornados públicos, correspondendo a controle 

interno de análise da questão prisional no Ceará, concernente ao período de janeiro à julho de 

2017. Para tanto a metodologia adotada para a exposição da análise da assistência educacional 

no IPF advém da análise de dados oficiais do Estado do Ceará ainda não publicados. 

Cumpre destacar que a admissibilidade de desenvolvimento da assistência 

educacional em prisões quer seja através da educação forma, como da educação não-

formal, de modo a se detectar que a finalidade de tal intento consiste em propiciar o contato 

do apenado com o direito fundamental à educação, primando assim por traçar ao mesmo 

novos horizontes quanto à sua vivência por intermédio do acesso ao conhecimento. 

Compreende-se assim por ensino formal aquele que denota a execução de atividades 

educacionais de acesso ao ensino infantil, fundamental, médio, superior e 

profissionalizante, implicando em uma manifestação educativa que passa pela análise 

gradativa na consolidação do conhecimento através das orientações direcionadas pelo 

educador, encontrando amparo normativo através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB e o Plano Nacional de Educação (PNE) (GADOTTI, 2005). 

Em contraposição, a ideia apresentada pelo ensino não-formal implica na 

manifestação de qualquer forma de aprendizado que não traga em si a gradação de 

atividade educativa, mas que estimulem a consolidação do conhecimento e da reflexão, 

conforme bem se pode detectar através do contato com a leitura (GADOTTI, 2005). 

Destaque-se, contudo, que ao analisar-se a educação sob o crivo da assistência 

educacional em prisões, bem se pode observar que esta apresenta a necessidade de 

aplicação integrada, tanto da educação formal, quanto da educação não-formal como 

mecanismo de afastamento de contato do apenado com a delinquência e o degredo do 

cárcere, fomentando-se, em contraposição o engrandecimento humano através do 

conhecimento (GADOTTI, 2005). 

Partindo-se dessa premissa e ressaltando a relevância da assistência educacional em 

prisões em quaisquer das formas que esta venha a se manifestar é que o Estado do Ceará 

estatuiu a criação da Lei n. 15. 718, de 26 de dezembro de 2014, que passara a instituir o 
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projeto de remição pela leitura no âmbito dos estabelecimentos penais do estado do Ceará, 

apresentando, portanto, a referida lei natureza suplementar aos critérios de remição 

existentes na LEP, conforme expressa anuência constitucional que prevê a competência 

concorrente da União e Estado para legislar sobre matéria penitenciária, segundo preleciona 

o art. 24, inciso I da CF/88 (CEARÁ, 2014a). 

Quanto ao ensino profissionalizante, impende destacar que este foi regulamentado no 

âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação através do advento do Decreto n. 5.154, de 

23 de julho de 2004, traçando assim a inserção da análise regulamentar em plano 

infraconstitucional do ensino advindo da participação em curso técnico (BRASIL, 2004). 

A política de inserção do ensino profissional como espécie de ensino formal elencado 

pela LDB traz ao lume os fundamentos constantes no cenário social brasileiro, que necessita 

atribuir o desempenho de competências e habilidades também advindos da educação 

profissional, posto que ela também implica em forma de aferição de aprendizagens na sua 

performance formativa (DEITOS; LARA, 2016, p. 181-182).  

A realidade prisional do IPF apresenta problemas carcerários assemelhados aos 

deflagrados no âmbito dos demais estabelecimentos prisionais cearenses em face da 

superlotação, ausência de estrutura adequada (em especial, quando a ausência de adequação à 

realidade carcerária feminina, apesar de constantes melhoramentos estruturais), mas, também 

possui em seu âmago a implementação diuturna de diversos projetos na luta pela realização da 

assistência educacional às detentas cearenses. 

Quando examinados o número de detentas que se encontram sujeitas à privação de 

liberdade no âmbito do único estabelecimento prisional exclusivamente feminino do estado do 

Ceará, detecta-se que o contingente prisional do Auri Moura Costa corresponde a um 

numerário de 816 internas, sendo que 545 destas não presas provisórias, em detrimento do 

montante de 271 presas condenadas (CEARÁ, 2017). 

Analisando-se especificamente a oferta da assistência educacional no Auri Moura 

Costa, verifica-se que este possui atualmente o correspondente a 182 alunas matriculadas em 

atividades de assistência educacional voltados à educação básica, restando nesta 

compreendida a realização do ensino formal através do acesso ás detentas ao ensino 

fundamental e médio. Destaque-se a ausência de especificações no que tange ao percentual de 

internas sujeitas a educação através do ensino básico, quanto a internas provisórias ou 

definitivas do IPF (CEARÁ, 2017). 

Destaque-se ainda a realização de um projeto de assistência educacional existente no 

Auri Moura Costa e que tem por objetivo contribuir com a alfabetização das detentas, além de, 
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concomitantemente, promover a inserção e acesso das apenadas à cultura digital. O referido 

projeto, denominado Programa Luz do Saber, consiste na adoção do ensino reflexivo, crítico e 

que transforma realidades apregoado por Paulo Freire, primando pela psicogênese da língua 

escrita (CEARÁ, 2017). 

O Projovem Urbano Prisional, onde atualmente constata-se a existência de 60 detentas 

devidamente matriculadas, tem por escopo precípuo a realização da formação integral e a 

inclusão social de jovens entre 18 e 29 anos. Nessa perspectiva o referido projeto de 

assistência educacional busca viabilizar, por meio da conclusão do ensino fundamental, da 

qualificação profissional o desenvolvimento de experiências de participação cidadã (CEARÁ, 

2017).  

Quanto à acessibilidade à educação formal através do ensino superior, as detentas do 

Auri Moura Costa verifica-se que anualmente é ofertada às apenadas a possibilidade em 

participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), devendo as presas serem 

matriculadas e prestar o exame no âmbito da unidade prisional (CEARÁ, 2017). 

Detectada a aprovação de alguma detenta para ingressar nos bancos acadêmicos 

universitários, tal intento e viabilizado a apenada mediante prévia solicitação de autorização 

judicial para que possa ser formalizado o procedimento de liberação judicial para que a 

apenada possa ir cursar o ensino superior na faculdade (CEARÁ, 2017).  

O ensino profissionalizante encontra expressividade em diversos projetos educacionais 

ofertados às mulheres presa no estabelecimento prisional feminino Auri Moura Costa, 

caracterizando assim maior adesão e participação das detentas, viabilizando, pois, a 

capacitação constante de um considerável número de detentas (CEARÁ, 2017). 

Por intermédio dos projetos do Programa Primeiro Passo Jovem Bolsista e do 

Programa Criando, oferta-se anualmente vagas destinadas à participação das apenadas nestes 

projetos, visando estes formalizar a capacitação de jovens e adultos para o mercado de 

trabalho. A participação nos mencionados projetos se perfaz mediante a oportunidade 

apresentada pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Destaque que no primeiro 

semestre de 2017 o montante de 80 detentas já foram devidamente capacitadas através da 

integração os programas ora mencionados (CEARÁ, 2017). 

Outra forma de inserção das detentas com o contato da educação prisional através do 

ensino profissionalizante pode ser detectado no presídio feminino Auri Moura Costa através 

do Projeto Querer. Consistindo em uma parceria realizada entre Secretaria da Justiça e 

Cidadania do Estado (Sejus), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-CE) e do 
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-CE), o Projeto Querer 

oferta cursos de assistente de cabeleireiro, maquiagem, depilação, manicure e pedicure, 

possuindo a previsão de disponibilizar 120 vagas (CEARÁ, 2017).  

Tabela 13 - Escolaridade das detentas da Unidade Prisional Instituto Penal Feminino 

Auri Moura Costa 

 

Fonte:  Coordenadoria de Educação do Sistema Penitenciário – CESPE, Secretaria de Justiça e Cidadania do 

Estado do Ceará, Março de 2017. 

 

Quanto ao exame do grau de escolaridade das detentas verifica-se, com base em dados 

de março de 2017 e tendo por baliza o número de 736 detentas em um total geral, observa-se 

que 104 das 736 detentas são alfabetizadas, analisando-se ainda um montante de 24 apenadas 

analfabetas (CEARÁ, 2017).  

Quanto ao grau de escolarização em sede de ensino fundamental, verifica-se que de 

um universo de 736 mulheres presa, 91 possuem ensino fundamental completo, em 

contraposição ao montante de 373 apenadas que não possuem o ensino fundamental completo, 

apresentando assim o perfil do baixo índice de escolaridade das apenas do Auri Moura Costa 

(CEARÁ, 2017). 

Analisando o perfil escolar em sede de ensino médio, observa-se que as apendas 

cearenses correspondem a 56 presas de um total de 736 que possuem ensino médio completo, 

em contraposição ao índice de 57 que não concluíram os estudos em grau de escolarização de 

ensino médio (CEARÁ, 2017). 

Em observância ao acesso ao ensino superior, verifica-se quanto ao grau de 

escolarização, que de uma comunidade carcerária de 736 mulheres, apenas 6 possuem ensino 

superior completo, enquanto que 9 detém por escolarização o ensino superior incompleto, 
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apresentando assim, o quão ausente de contato com o acesso à educação na vivência social 

que antecede ao cárcere pode ser visto pela detentas do Auri Moura Costa (CEARÁ, 2017).   

Em assim sendo, examina-se que as atividades educacionais realizadas no 

estabelecimento penal feminino Auri Moura Costa encontram amparo quanto à 

executoriedade destas, de modo que bem se pode verificar que a assistência educacional na 

ótica prisional passa a ser uma constante no âmbito deste estabelecimento prisional. 

No entanto, ainda perduram óbices que tendem a afastar o contato das detentas com as 

atividades educacionais, de modo que, não raras vezes o número de ofertas e a dinâmica de 

aplicação destas trazem a impossibilidade de participação adequada das apenadas junto aos 

projetos educacionais constantes no Auri Moura Costa, de modo que necessário se mostra a 

efetivação de uma análise crítica sobre os pontos concernentes à assistência educacional já 

executados e que são passíveis de melhoramentos, bem como aferir o que precisar ser 

implantado e readequado para fomentar a educação prisional.  

3.4 As limitações da execução dos projetos educacionais direcionados a 

apenada cearense do estabelecimento prisional Auri Moura Costa 

A relevância da realização da assistência educacional às apenadas cearenses que 

cumprem pena de privação de liberdade no âmbito do estabelecimento prisional Auri Moura 

Costa denota importância reeducativa da assistência educacional em prisões, estabelecendo a 

devolução de possibilidades em prol das detentas, tanto na vida carcerária, quanto na vida 

pós-cárcere. 

Contudo a implementação da educação prisional às detentas cearenses enfrenta uma 

série de dificuldades que obsta a implementação da educação prisional de forma adequada, o 

que, por conseguinte, dificulta que a pena venha a atingir sua finalidade ressocializatória, ante 

a ausência de condições básica a tal intento, em especial, quando se analisa os óbices à 

assistência educacional.  

Pode-se compreender a ideia de ressocialização, reeducação ou reabilitação como 

sendo a expressão de termos utilizados para designar a busca do que seria pleno do 

desenvolvimento do preso com a aplicação da sanção penal, buscando assim devolvê-lo à 

sociedade como um cidadão que cumprira perante à sociedade pela deficiência oriundas da 

prática do crime em face de sua pena e habilitado a não mais violar as normas de convivência 

social pacífica (LIMA, 2010, p. 92).  
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Destarte bem se pode verificar o grande distanciamento existente entre a ideologia 

ressocializatória inserta na norma de execução penal como finalidade da pena e a realidade 

prisional ao qual se encontram sujeitos os detentos, posto que a efetiva reabilitação do 

apenado não consiste na prática precípua que se busca desenvolver dentro dos 

estabelecimentos prisionais (LIMA, 2010, p. 92).  

A educação prisional, como meio apto a proporcionar o contato do detento com a 

recuperação de sua dignidade e cidadania, quer seja na vida carcerária, quer seja no momento 

de retorno a convivência em sociedade, infelizmente encontra muitos percalços quanto à sua 

efetivação no cenário prisional, posto que a ausência de visualização da implementação da 

assistência educacional nas prisões em consonância com a análise de todo o funcionamento da 

estrutura da realidade prisional perpassada pelos apenados tende  a dificultar a adesão destes, 

além da ausência de fornecimento adequado do acesso educacional em prisões por parte do 

Estado.  

O distanciamento entre as finalidades da pena impostas pela norma de execução penal 

através do direito fundamental à educação aos encarcerados e a realidade prisional da 

assistência educacional dos detentos tende a transformar a existência normativa da ideia de 

reabilitação dos apenados em norma inócua, além de afastar dos condenados o direito ao 

cumprimento de uma pena pautada pela observância da dignidade humana dos encarcerados. 

A concepção da ideia de pena pautada exclusivamente no viés retributivo81, onde a 

imposição sancionatória deve apenas retribuir ao violador da norma o mal que este ocasionara 

quando da prática do delito, tende a afastar dos profissionais envolvidos com a execução da 

pena, tais como agentes penitenciários e policiais, a percepção de que a busca da reabilitação 

prisional dos detentos não integram uma das diretrizes da pena, tendo como uma de suas 

consequências a ausência de priorização quanto à execução dos programas educativos 

destinados às pessoas privadas de liberdade (AGUIAR, 2009, p. 111-112).  

Além da ausência de conscientização adequada dos profissionais envolvidos com a 

administração da execução da pena acerca da relevância inserta na educação de jovens e 

adultos reclusos, outro fator que tende a obstar a efetividade da assistência educacional no 

                                                
81 A ideia de retributividade na execução da pena pode ser compreendida como a finalidade ínsita à sanção penal 

de retribuir, devolver o mal ocasionado pelo violador da norma penal de convivência harmônica quando do 

cometimento do delito. Também conhecidas como teorias absolutas, ideia da retributividade da pena traz em seu 

lume como ponto precípuo a ideia de castigo ao criminoso pela prática do delito. Criada por Kant e Hegel a 

teoria retributiva da pena parte da premissa de que o mal oriundo da prática do delito não deve restar impune, e 

que a pena consistiria em uma justa retribuição pela prática do delito. Verifica-se assim que para a teoria 

retributiva a pena não traria em si nenhuma finalidade social útil, posto que deteria o escopo específico e punir o 

agente em face do delito (BITTENCOURT, 2012). 
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âmbito dos estabelecimentos prisionais consiste no fato de que para os indivíduos quem se 

encontram privados de liberdade, não raras vezes a educação prisional não se manifesta como 

prioridade, tendo em vista a existência de uma série de fatores que se posicionam como 

empecilhos à educação prisional (AGUIAR, 2009, p. 111-112). 

Dentre os motivos ensejadores ao afastamento do contato dos apenados com os 

projetos de assistência educacional que viabilizam o direito fundamental à educação nos 

estabelecimentos prisionais, se observa as seguintes justificativas (AGUIAR, 2009, p. 111-

112): 

a) A carência de continuação das atividades escolares na vida que antecedia ao 

cárcere em face da evasão escolar oriundo de fracassos na vida estudantil, o que tende a 

afastar a ideia de que a educação no âmbito prisional representaria algo positivo; 

b) A falta de contato com a escola durante a vida dificulta a aproximação com a 

assistência educacional na prisão; 

c) A ausência de priorização às atividades educacionais no decorrer da vida;  

d) Carência de associação das atividades educacionais realizadas em presídios 

com projeto que apresentem contexto de mobilidade social, apenas dos óbices à prática da 

educação nestes moldes quando realizada esta no cenário da prisão;  

e) A existência de discrepâncias entre a realidade social perpassada pelos detentos 

e a educação prisional apresentada a eles também dificulta a adesão dos apenados aos projetos 

de assistência educacional, destacando-se ainda as atividades educacionais em presídios 

apenas como uma das formas de preenchimento do tempo livre dos detentos, o que perfaz a 

inserção destes em qualquer outra atividade (AGUIAR, 2009, p. 111-112).  

Destarte, os empecilhos à efetivação da educação prisional passam pela observância de 

toda uma natureza estrutural no que tange a necessidade da conscientização dos apenados dos 

benefícios e vantagens oriundos da participação das atividades de assistência educacional no 

estabelecimento prisional, perfazendo assim os esclarecimentos necessários acerca da 

relevância da educação nas prisões. 

Outro fator que tende a inibir a participação dos detentos nas atividades de assistência 

educacional nos presídios consiste na ausência de aferição da implementação dos programas 

de educação e trabalho nos estabelecimentos prisionais como ações que se complementam na 

busca da reabilitação do apenado, e que não devem ser vistas como questões dissociadas onde 

a participação em uma tenda a obstar a integração em outra (JULIÃO, 2006). 

No que tange especificamente a questão das dificuldades enfrentadas pela mulher que 

cumpre pena de privação de liberdade quanto à possibilidade de participação dos programas 
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educacionais em prisões, os óbices enfrentados são ainda maiores, à medida que, além das 

peculiaridades que precisam ser observadas quanto à mulher encarcerada, tal como a 

maternidade na prisão, ainda perdura a existência da visão social de desvalorização da 

participação da mulher em quaisquer atividades. 

Assim, quando indagadas acerca da ausência quanto à participação nas atividades 

voltadas à assistência educacional em unidades prisionais, não raras vezes as detentas alegam 

já denotar todo o conhecimento adequado e que este advém através das orientações que lhes 

são dadas pelos companheiros, o que aponta para uma ideia de submissão quanto à busca do 

conhecimento advindos da  desvalorização da figura da mulher, incumbindo a estas assim 

sempre renunciar e curvar-se às recomendações e instruções de seus companheiros (DIAS, 

2010, p. 63). 

Destarte, as dificuldades que podem ser analisadas quanto à participação da mulher 

nos projetos de assistência educacional nos presídios presentam ainda como motivo ensejador 

a maior preocupação com os filhos por parte das detentas, que destacam a necessidade de dar 

ênfase às necessidades dos filhos em detrimento do direito ao estudo no cárcere, apresentando 

o perfil abdicativo da mulher em prol dos interesses e da dedicação à família (DIAS, 2010, p. 

63). 

Mas, é de bom alvitre destacar que a participação das detentas em atividades de 

assistência educacional, quando devidamente organizados os dias e horários, não constituem 

em óbice à formalização da dedicação adequada à família, aos filhos e ao companheiro, de 

modo que o acesso educacional consiste em meio apto a propiciar, inclusive, a melhora da 

condição econômico-financeira da família da detenta quando da sua reintegração social. 

A educação nas unidades prisionais assim não se mostra devidamente valorizada, tanto 

no que tange à ausência de viabilização de estrutura estatal ao fornecimento da assistência 

educacional às mulheres no cumprimento da pena privativa de liberdade, quer seja pelas 

detentas, que desconhecem e ignoram o quão relevante se mostra a participação nas atividades 

educacionais no meio carcerário (DIAS, 2010, p. 64). 

Se por um lado as detentas tendem a tecer críticas quanto à justificativa de ausência de 

participação nos programas educacionais existentes nas unidades prisionais em face da falta 

de condições necessárias do Estado na participação destas nas atividades de educação 

prisional, em contrapartida as mulheres privadas de liberdades tendem a não participar das 

aulas e demais atividades educacionais no âmbito prisional, não fomentando a integração das 

detentas nas referidas atividades e, não raras vezes, abdicando do ensino e optando pela 

realização de atividades laborativas, tendo em vista o envolvimento de renda em face deste, 
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caracterizando assim a ausência de conhecimento quanto à possibilidade de buscar conciliar o 

trabalho e o estudo na prisão  (DIAS, 2010, p. 64). 

Ocorre que, ante a ausência de implementação adequada de políticas públicas 

adequadas voltadas à executoriedade da assistência educacional em prisões, que encontram 

amparo legal no plano constitucional e legal para sua efetivação, os ideais de reeducação 

tendentes a viabilizar a conscientização para o exercício da cidadania por parte das apenadas 

se mostram distantes da realidade precária da escassez de acesso à educação nas prisões 

(ALVES, 2017, p. 13). 

A realidade da precariedade quanto à viabilização da assistência educacional à mulher 

presa tende, portanto, a agravar a questão da desconsideração da mulher no meio carcerário, 

replicando assim a análise da mulher no cenário social ainda como ser de segundo plano, 

perfazendo com que reste por acentuada a dupla discriminação da mulher presa quando 

detectado o afastamento dos direitos à estas expostos pela Lei de Execuções Penais (DIAS, 

2010, p. 63). 

Apresenta-se, portanto, como dificuldades significativas à serem superadas no âmbito 

das unidades prisionais para que o direito à educação através da assistência educacional em 

prisões possa ser viabilizado efetivamente a necessidade de aferição de horários compatíveis 

para a realização das atividades educacionais e laborativas dentro dos estabelecimentos 

prisionais, a precariedade de recursos governamentais no que tange aos investimentos 

adequados em educação prisional (DIAS, 2010, p. 64). 

 A assistência educacional no âmbito do Instituto Penal Feminino Desembargadora 

Auri Moura Costa, único estabelecimento prisional exclusivamente feminino no Estado do 

Ceará, também apresenta em seu âmago as mazelas carcerárias insertas nos estabelecimentos 

prisionais femininos de todo o país, bem como a ausência adequada do fornecimento das 

ações governamentais necessárias a viabilizar a efetividade da educação na prisão feminina 

cearense em comento. 

Um dos principais pontos de destaque encontrado ao se analisar a aplicabilidade da 

ideia oriunda da assistência educacional no Auri Moura Costa consiste na ausência de 

estrutura adequada para a oferta de programas educacionais as detentas, de modo que o 

fornecimento do número de vagas dos projetos de educação prisional apresentados no 

Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa  não se mostram satisfatórios a 

atingir a abrangência da quantidade de detentas que o referido estabelecimento possui, 

afastando assim a plena acessibilidade da educação na prisão a todas as apenadas. 
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Outro motivo ensejador a ausência de efetiva execução dos programas de assistência 

educacional no Auri Moura Costa pode ser examinado quando se detecta a falha de estrutura 

apropriada por parte do referido estabelecimento prisional feminino cearense no que tange ao 

desenvolvimento das atividades prisionais de reabilitação das detentas, haja vista que a oferta 

de atividades de ensino profissionalizante em mesmo período que o exercício das atividades 

de alfabetização básica e oficinas laborativas tende a obstar a participação da detenta cearense 

nas atividades de educação prisional ofertadas no Auri Moura Costa. 

Nessa perspectiva e, primando pelo resguardo econômico-financeiro da família, a 

opção das detentas pelo trabalho na prisão ou no exercício de oficinas de produção artesanal 

que possam lhe rendem proventos financeiros tende a fazer com que estas optem pela 

atividade de teor laborativo detentor de rentabilidade e tendam a evadir-se da participação 

quanto ás atividades de assistência educacional. 

A conciliação da maternidade com o cumprimento da pena sem dúvidas consiste em 

uma das principais agruras enfrentadas pelas detentas do Auri Moura Costa, tendo em vista a 

preocupação com os contornos que as vidas de seus filhos passam a ser delineadas quando de 

sua ausência. Além das questões concernentes com a preocupação com o destino dos filhos 

em face da ausência da figura materna, o que, por conseguinte, tende a implicar na colocação 

destes em família substitutas, a apenada ainda tem de lidar com a privação da liberdade e a 

luta para retornar ao convívio e sociedade. 

Quando a maternidade se apresenta ainda no exercício do cumprimento da pena ante a 

existência de uma gravidez na prisão, a possibilidade de que a detenta venha a pugnar pela 

reabilitação por intermédio das práticas de assistência educacional fornecidas no Auri Moura 

Costa mostra-se ainda mais escassa, primeiramente pela ausência de interesse, atrelada a 

impossibilidade de condições e seguindo-se ainda das aflições com o destino de seus filhos.   

As dificuldades quanto a aplicação da assistência educacional no IPF denotam o 

afastamento das diretrizes quanto a ideia de educação como direito fundamental aplicável a 

todos, a medida que a educação no meio carcerário se apresenta bastante destoante da 

ideologia traçada na CF/88 e na LEP (DIAS, 2010, p. 64). 

A reeducação como consequência da punição não encontra espaço de consolidação por 

si só com a formalização da privação da liberdade, de modo que a falência da realidade 

prisional tende a trazer reflexos diretos quanto à busca da finalidade ressocializatória da pena, 

à medida que os óbices advindos da implementação reeducativa em presídios tende a trazer 

por consequência o aumento da violência no espaço prisional e os altos índices de 

reincidência, obstaculizando assim a reabilitação das detentas (CUNHA, 2010, p. 175). 
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Para que a assistência educacional realizada no Auri Moura Costa passe a trazer ao 

lume a ideia de mudança e transformação na vida das detentas, propiciando a ressocialização 

atrelada a reabilitação eficaz e eficiente das apenadas cearenses faz-se necessário, ainda, a 

análise de quais os meios aptos a proporcionar a educação prisional. 

3.5 As benesses da assistência educacional em âmbito prisional e os 

mecanismos aptos a proporcionar sua viabilidade à apenada cearense 

Os benefícios da assistência educacional apresentam a necessidade latente de 

implementação adequada desta, de modo a fomentar a efetivação da finalidade 

ressocializatória da pena às detentas cearense do Auri Moura Costa. Para tal intento, 

necessário se mostra trabalhar as vicissitudes que obstam a assistência educacional no âmbito 

do referido estabelecimento prisional. 

Tendo em vista a relevância da educação, observa-se esta como veículo transformador 

da realidade social e, tal intento também encontra guarida quando se observa a implementação 

da educação através dos projetos educacionais executados na seara prisional. Observa-se 

assim a importância da educação como meio apto à promoção da integração social, de modo 

que, além de viabilizar a aquisição de conhecimento estatui a possibilidade as apenadas de ter 

por assegurado um futuro melhor quando da reabilitação destas através da recuperação da 

liberdade (JULIÃO, 2017, p. 03). 

A ideia que expõe a manifestação a assistência educacional como meio apto a analisar 

a aplicação da pena como uma sanção que transcende a ideia exclusiva do castigo e da 

segregação, examina a aplicação dos projetos educacionais em estabelecimentos prisionais 

como meio apto à transformar a visão do encarceramento, de modo a aferir o aprisionamento 

como meio tendente a castigar adequadamente com a privação da liberdade o violador da 

norma, mas também tendente a reeducar e a fomentar novas oportunidades de vida pós-

cárcere (JULIÃO, 2017, p. 03). 

Os principais objetivos insertos na aplicação dos projetos de assistência educacional 

em espaços de privação de liberdade retrata basicamente pelos seguintes pontos, apresentando 

a finalidade inserta no sistema de justiça penal de execução da pena (JULIÃO, 2017, p. 04):  

a)  Manutenção de ocupação lícita e adequada ao bom andamento das atividades 

prisionais aos reclusos, proporcionando a estes a devida ocupação de forma proveitosa;  
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b)  pugnar pela melhoria da qualidade de vida na prisão, mediante o afastamento da 

prática delitiva, a construção de um apenado que anseia a reinserção social deixando para trás 

um passado de delitos;  

c) viabilizar aos apenados a aquisição de conhecimento e compreensão úteis ao 

desenvolvimento de atividades após a saída do cárcere, de modo a propiciar uma capacitação 

mais adequada do detento e lhe propiciar acesso a emprego ou a uma capacitação superior; 

d) proporcionar a mudança de valores ao detento e estimular a reabilitação da vida 

pós-cárcere por intermédio da educação prisional, afastando assim o contato deste com a 

reincidência delitiva e despertando na reconstrução de valores éticos e morais do detento 

(JULIÃO, 2017, p. 04).  

Verifica-se, portanto, que o objetivo precípuo da implementação da educação em 

prisões traz ao lume a ideia de desenvolvimento do potencial humano através da aferição da 

finalidade sancionatória pautada na ressocialização do detento, de modo a fomentar, por 

intermédio do direito fundamental à educação no âmbito prisional a reintegração social 

efetiva do apenado (JULIÃO, 2017, p. 04). 

Tendo em vista que a finalidade da pena, segundo as diretrizes da LEP consiste na 

busca pela reinserção social do apenado, verifica-se a necessidade de estruturação apropriada 

deste, de modo a possibilitar a acessibilidade aos direitos fundamentais do detento, tal como a 

educação, viabilizando assim a efetiva capacitação para o desenvolvimento pessoal e social do 

apenado, de modo a fazer com que o retorno deste ao convívio social reste por afastado do 

contato com o crime (JULIÃO, 2017, p. 04). 

Ao se discutir a questão da relevância da assistência educacional como meio passível 

de alterar os rumos da realidade prisional das detentas cearenses, observa-se que a educação 

em prisões implica em estímulo apto a afastar a mulher que cumpre pena de privação de 

liberdade do contato com a criminalidade. 

Examina-se que o processo de ressocialização deve possuir meios de reconstruir a 

imagem da mulher encarcerada, de modo a afastar a estigmatização destas como criminosas e, 

por conseguinte fomentar a reabilitação destas com a utilização da educação, da qualificação e 

do trabalho no cárcere com a aquisição do conhecimento advindo da participação nos projetos 

educacionais realizados em âmbito prisional (CUNHA, 2010, p. 163). 

Quando se discute a questão da ressocialização na perspectiva dos direitos humanos, 

observa-se que esta deve assim apresentar o redimensionamento adequado da política 

prisional, de modo a trazer efetividade a sanção penal e, por conseguinte, proporcionar a 

redução dos danos sociais advindos da desconsideração da dignidade humana das apenadas 



132 

 

mediante o afastamento da acessibilidade de políticas públicas de implementação de 

mecanismos de reabilitação prisional das detentas, tais como os projetos educacionais 

(CUNHA, 2010, p. 175). 

Ao se analisar as condições de fornecimento do direito fundamental à educação 

através do exame dos projetos educacionais ofertados junto ao Instituto Penal Feminino 

Desembargadora Auri Moura Costa, bem se pode observar que, comparado às atividades 

desempenhadas junto aos demais estabelecimentos prisionais cearenses o estabelecimento 

prisional feminino cearense possui maior acessibilidade, bem como qualidade de execução e 

adesão das apenadas na participação das atividades educacionais fornecidas no presídio 

feminino cearense. 

Mas, a evolução educacional no Auri Moura Costa ainda é insuficiente, apesar de já 

refletir a manifestação ação educacional institucional no fornecimento do direito à educação 

das detentas cearenses, tendo em vista que parcelas significativas das mulheres que cumprem 

pena no Auri Moura Costa se encontra inserta em alguma espécie de programa de assistência 

educacional (CUNHA, 2010, p. 170). 

Apesar da expressividade das atividades educacionais realizadas no presídio feminino 

cearense Auri Moura Costa, a consolidação do aumento do número de ofertas de vagas ao 

acesso à educação prisional consistiria em meio hábil a afastar as diversas privações e 

precariedades que são diuturnamente vivenciadas na seara prisional. 

Vislumbra-se assim o exame da assistência educacional viabilizada às detentas do 

Auri Moura Costa visam alterar os destinos das detentas cearenses, à medida em que visam 

promover a educação das apenadas e assim, proporcionando o acesso à escolaridade e ao 

ensino profissionalizante viabilizar através do conhecimento a geração de renda, o apoio ao 

sustento e a efetivação liberdade às detentas cearenses (CUNHA, 2010, p. 170). 

A relevância da aplicação dos projetos de assistência educacional no âmbito do 

Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa se apresenta como ponto de 

destaque para a efetivação da reabilitação das detentas e a reinserção social, afastando assim o 

retorno destas ao contato com a criminalidade, de modo que necessário se apresenta traçar um 

exame acerca dos instrumentos aptos a proporcionar a oferta adequada do acesso à educação 

prisional no Auri Moura Costa. 

Destarte a análise estrutural das atividades prisionais se mostra de suma importância 

para viabilizar uma maior adesão das detentas às atividades ofertadas pelos programas 

educacionais no estabelecimento prisional feminino Auri Moura Costa, buscando assim 
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alinhar a execução das atividades educacionais à finalidade ressocializatória da pena e, por 

conseguinte não obstar, mas facilitar a participação das apenadas nos projetos educacionais 

Nessa perspectiva, a análise da compatibilidade de horário de trabalho e estudo no 

estabelecimento prisional Auri Moura Costa deve ser um dos pontos a ser alinhado para que a 

oferta da assistência educacional não se torne inócua e assim, ser possível a participação do 

maior número de detentas. 

Para que a assistência educacional passe a ser vista como questão ínsita a finalidade 

reeducativa da pena e que tende a alargar as possibilidade de vida ausente de contato com a 

criminalidade pós-cárcere das detentas cearenses, faz-se necessária a realização de um 

trabalho de conscientização às apena acerca da necessidade de esta possuírem persistência 

quanto aos propósitos que almejam, de modo a estimular que as apenadas consigam seguir no 

cumprimento de suas penas conciliando as diversas atividades que lhe são apresentadas, como 

o trabalho e os estudos, a maternidade e os estudos, as oficinas e os estudos. Para tal intento o 

trabalho constante de esclarecimento às detentas acerca das dificuldades perpassadas às 

pessoas precisam ser uma constante política do estabelecimento prisional, evitando assim a 

evasão das atividades educacionais por parte das presas (DIAS, 2010, p. 64). 

A relevância da conscientização delas acerca de todas as benesses advindas da 

participação nas atividades de assistência educacional tende a demonstrar que a educação 

prisional busca não só a ocupação do tempo de cumprimento da pena, mas a recuperação da 

dignidade, o desenvolvimento da capacitação, a independência, a possibilidade de remição de 

dias de pena por horas de estudo, a efetivação da ressocialização e, por consequência o 

afastamento da reincidência. 

A existência de um trato humanizado do Estado, através de seus servidores com a 

realidade carcerária da mulher privada de liberdade também consiste em ponto passível de 

persistência destas na execução das atividades de assistência educacional, haja vista que o 

modelo atual de educação nos presídios em muito se distancia do aceitável, o que perfaz, por 

conseguinte, a necessidade de humanizar as relações entre o Estado e as pessoas presas. Tal 

intento encontra expressividade mediante o estímulo quanto à prática de atividades de 

assistência educacional advindos da educação não formal, fazendo assim com que o Estado 

tenda a valorizar a manifestação da educação nas suas diversas searas como meio apto à 

reabilitar as apenadas (DRIGO, 2010, p. 66).   

Outro fator que precisa encontrar o aparato prático mediante o alinhamento de 

compatibilidade de horário das atividades prisionais realizadas no âmbito do Instituto Penal 

Feminino Desembargadora Auri Moura Costa implica na possibilidade de compatibilidade da 
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participação das detentas nos projetos de educação prisional e a preservação do pleno 

exercício da maternidade, sob pena de, justificada a prioridade no trato com os filhos 

verificar-se a evasão das detentas no exercício da maternidade das atividades educacionais. 

A capacitação dos funcionários ligados direta ou indiretamente a administração, 

gerenciamento e vigilância do Auri Moura Costa também implica em motivo apto à viabilizar 

uma maior acessibilidade da educação prisional para as mesmas, posto que, com a devida 

conscientização dos profissionais integrantes do estabelecimento prisional feminino cearense 

acerca da importância da educação em prisões se afasta a existência de quaisquer empecilhos. 

A capacitação de professores na busca da efetividade da educação prisional também é 

fator de destaque no combate à evasão escolar das detentas, de modo que ao professor no 

âmbito carcerário incumbe realizar o direcionamento das aulas de modo apto a captar 

adequadamente a atenção e a participação da aluna apenada. Necessita-se assim realizar 

concursos específicos para professores do sistema penitenciário, de modo a criar mecanismo 

tendentes a contratar os professores que demonstram o grau de comprometimento e 

compatibilidade com a realização do trabalho educacional em presídios (DRIGO, 2010, p. 

67). 

A participação integrada da sociedade civil na busca pela consolidação da educação 

em prisões também se apresenta como um dos motivos ensejadores da formalização da 

natureza eficaz e eficiente da assistência educacional em prisões, à medida em que não só 

fomenta a integração das mesmas nos projetos educacionais como aproxima estas do contato 

com a sociedade em si, afastando a estigmatização de criminosa e, por conseguinte, 

estimulando a reabilitação.  

Um dos fatores de relevo na implementação da educação prisional através da 

participação da sociedade civil consiste na realização do voluntariado realizado dentro dos 

estabelecimentos prisionais. O trabalho voluntário traz ao lume a expressão da solidariedade 

nas prisões, proporcionando a humanização da ideia de punição, aproximando o detento com 

o contato humano o que, por conseguinte, pode implicar na formalização de estímulo e 

impulso adequado a participação das detentas nos projetos educacionais (JOCENIR, 2001, p. 

125). 

Quando destacada a participação do trabalho realizado pelo trabalho voluntário nas 

prisões importante se faz destacar a atuação da Pastoral Carcerária como representação da 

sociedade civil na disseminação do auxílio aos detentos e da ideia de humanização das penas. 

Destaque-se ainda no que tange à articulação das ações voluntárias realizadas pela Pastoral 

Carcerária que esta consiste em veículo de significativa relevância como forma de 
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consolidação da educação em prisões posto que, não raras vezes, realizam ações com o 

escopo na alfabetização de jovens e adultos, primando pela assistência educacional, mesmo 

que dotada de informalidade, quando o Estado se mostra omisso no fornecimento adequado 

desta (GRACIANO, 2010b, p. 129).  

Nesse ínterim, quando examinada a contribuição oriunda da participação da sociedade 

civil nas práticas educativas aptas a viabilizar a assistência educacional em estabelecimentos 

prisionais, detecta-se o destaque de dois grandes grupos quanto à execução da educação em 

prisões, o qual seja, os grupos vinculados a seara educacional e os grupos oriundos da defesa 

de direitos civis dos detentos (GRACIANO, 2010b, p. 186).  

Outra forma passível de viabilizar a participação do contingente carcerário nas 

atividades de assistência educacional consiste na utilização do ensino à distância 82  que, 

através do uso de tecnologias de informação tende a trazer ao cenário dos estabelecimentos 

                                                
82 Quanto à análise da educação à distância como forma de manifestação do acesso à educação em prisões, 

observa-se que já existem ações federais com o escopo de implantar a educação à distância de forma mais 

dinâmica na seara prisional, podendo-se elencar como algumas ações federais de busca da sedimentação da 

educação à distância nas prisões os seguintes projetos (BRASIL, 2016, p. 15-16): 

 ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao 

fim da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade, 

oferecendo a certificação, e ainda como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior. 

 ENCCEJA (Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos) busca certificar 

aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental em idade apropriada. 

 Projovem Urbano Prisional visa à elevação da escolaridade, com conclusão do ensino de fundamental 

associado à qualificação profissional inicial e participação cidadã de jovens, entre 18 e 29 anos, privados de 

liberdade. 

 Programa Brasil Alfabetizado (PBA) é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela 

elevação da escolaridade. O programa é desenvolvido em todo o território nacional e por meio de esforços 

conjuntos entre MEC e MJ fomenta-se maior articulação entre as Secretarias Estaduais de Educação e as 

Administrações Prisionais para a ampliação e a qualificação das ações do PBA nas unidades penais e assim obter 

a superação do analfabetismo na população carcerária do país. Destaca-se que a população privada de liberdade 

tem sido priorizada nas Resoluções do FNDE que estabelece orientações, critérios e procedimentos para o 

financiamento do programa e pagamento de bolsa aos voluntários/alfabetizadores. 

 Educação de Jovens e Adultos (EJA), estabelecida pelas Resoluções FNDE nº 48 de 2012 e 2013, 

definem a transferência de recursos financeiros pleiteados por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal a 

título de apoio à manutenção de novas turmas de EJA oferecidas pelas redes públicas de ensino, com recursos do 

Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação). 

 Programa Brasil Profissionalizado irá destinar recursos para construção de módulos de educação nas 

unidades prisionais de regime fechado do país. Esses módulos receberão ainda equipamentos e mobiliário para 

atender as necessidades pedagógicas estabelecidas. 

 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei 

12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira. 

O sistema prisional foi inserido nas ações do Pronatec desde 2013, após a celebração de um Acordo de 

Cooperação Técnica entre os Ministérios da Justiça e da Educação, em que foram pactuadas a oferta de 90 mil 

vagas às pessoas privadas de liberdade, aos egressos e cumpridores de alternativas penais, dando início a uma 

cultura ímpar de capacitação e qualificação profissional (BRASIL, 2016, p. 15-17). 
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prisionais o acesso à informação para o deslinde do direito fundamental à educação das 

mulheres privadas de liberdade. 

A educação à distância como forma de viabilizar a assistência educacional nos 

estabelecimentos prisionais encontra amparo normativo como forma de fornecer as apenadas 

o acesso ao direito fundamental à educação na prisão através dos serviços educacionais na 

modalidade de educação à distância, constando nesse contexto de admissibilidade da 

educação à distância no cárcere as disposições do §3º do art. 18-A, bem como do §2º do art. 

12683 da LEP (BRASIL, 2016, p. 14). 

A regulamentação da assistência educacional em estabelecimentos prisionais através 

da educação à distância também encontra amparo através da análise constante na Resolução n. 

02 de 2010 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Resolução n. 03 de 2009 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), consistindo portanto na 

utilização das ferramentas tecnológicas aplicadas à educação extramuros como forma apta a 

proporcionar o acesso à educação em prisões (BRASIL, 2016, p. 14). 

Com base na existência de amparo legal que autoriza a execução da assistência 

educacional em estabelecimentos prisionais através da educação à distância, detecta-se que, 

quando devidamente supervisionada a execução desta e, mediante a utilização de recursos 

tecnológicos e mídias digitais, esta consiste em um mecanismo de bastante relevo a 

proporcionar o acesso educacional às mulheres cearenses privadas de liberdade (BRASIL, 

2016, p. 15). 

O direito fundamental à educação implica em expressão de um direito social dotado de 

previsão constitucional que implica na existência de um direito de todos e um dever do Estado, 

restando, pois, por característica básica a exigibilidade da atuação de prática educacionais por 

parte do Estado, a quem incumbe o fornecimento adequado do direito à educação. 

Quando se discute a questão alusiva a implementação da educação em prisões, 

vislumbra-se que esta consiste em decorrência do direito fundamental exposto na ótica 

constitucional, de modo que a consolidação da educação prisional implica em direito público 

subjetivo e passível de exigência perante o responsável pela sua execução no âmbito dos 

estabelecimentos prisionais, quem seja, o ente estatal. 

                                                
83 Art. 126 [...] 

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o §1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou 

por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos 

cursos frequentados (Redação dada pela Lei n. 12.433, de 2011) (BRASIL, 1984).  



137 

 

Incumbe portanto visualizar que uma das principais formas aptas à proporcionar o 

acesso à assistência educacional em prisões consiste na necessidade de implementação por 

parte do ente estatal de políticas públicas direcionadas à questão carcerária, em especial 

aquela voltada a atribuir natureza eficaz aos projetos de assistência educacional nos 

estabelecimentos prisional, proporcionando assim a concretização da educação como direito 

fundamental que denota resguardo constitucional e que a todos deve se estender, incluindo-se 

neste rol as detentas (DRIGO, 2010, p. 67). 

Verifica-se, portanto, que a necessidade de inclusão da população prisional, em 

especial, a feminina em políticas públicas educacionais tende a consistir em estímulo 

adequado à frequência nas aulas, a participação das mesmas em oficinas de cidadania, bem 

como a garantia de que a realização de atividades de trabalho e estudo, bem como o exercício 

da maternidade e o estudo não se apresentem como conflitantes (DRIGO, 2010, p. 67). 

 Destarte destaca-se ainda como um dos relevantes instrumentos aptos a proporcionar 

o acesso à educação prisional no Auri Moura Costa a formalização do controle atualizado e 

público dos dados concernentes à população prisional feminina cearense, em especial, das 

detentas alocadas no Auri Moura Costa, bem como o exame de todos os projetos educacionais 

ofertados perante o referido estabelecimento prisional feminino. 

A ausência da oficialização, atualização e publicização dos dados concernentes à 

realidade da execução da assistência educacional realizada perante o estabelecimento 

prisional feminino cearense Auri Moura Costa tendem a impedir a consolidação de um estudo 

mais acurado acerca das deficiências enfrentadas na implementação da assistência 

educacional no âmbito do mencionado presídio feminino. 

Desse modo, detecta-se que a existência de dados oficiais adequados à realidade do 

acesso à educação prisional das detentas cearenses traz ao lume a possibilidade de aferição 

por parte da sociedade das deficiências estatais quanto ao fornecimento educacional em 

prisões, bem como na análise mais precisa acerca dos principais motivos ensejadores da 

ausência de adesão aos projetos de assistência educacional por parte das mesmas, o que tende 

a propiciar, ante o exame preciso dos principais problemas de implementação da educação 

nos estabelecimentos prisionais, nas formas apropriadas de execução destes. 

A implementação efetiva e eficaz da assistência educacional às detentas cearenses 

alocadas no cumprimento da pena de privação de liberdade no Auri Moura Costa apresenta, 

portanto, a necessidade de uma reforma estrutural mediante a realização de profundas 

transformações no atual modelo de assistência educacional fornecido, perfazendo assim a 

precisão de reforma da própria estrutura de cumprimento de pena. Para que a assistência 
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educacional em prisões possa surtir o efeito adequado que se espera, o qual seja, o estímulo à 

ressocialização, detecta-se a necessidade de pleno engajamento, tanto da sociedade civil 

quanto por parte do ente estatal nas modificações que precisam ser implantadas (LIMA, 2010, 

p. 93). 

A educação tende a instrumentalizar a autonomia, trazendo a experiência humana 

concernente a capacidade de sonhar e de transcender a realidade dada, motivo pelo qual a 

educação em prisões consiste em ferramenta tão valiosa para a recuperação da esperança da 

cidadania e dignidade de quem cumpre pena privativa de liberdade (TEIXEIRA, 2010, p. 78). 

A prática da educação delineada à população carcerária feminina deve, portanto, para 

ter a devida eficácia de participação e adesão das detentas se ater às peculiaridades que o 

contingente feminino carcerário demanda. Para tal intento um dos fatores primordiais implica 

na desconstrução do sexismo como expressão de poder e subordinação, afastando assim a 

ideia de atuação da mulher como ser de segundo plano (CUNHA, 2010, p. 175-176). 

Imprescindível se mostra, desse modo, repensar a estruturação das instituições 

prisionais, tendo em vista que estas se propõem teoricamente na reabilitação do reeducando, 

mas infelizmente perpassam no plano fático por desumanidades que obstam a ressocialização. 

Verifica-se, pois, como sendo de fundamental importância a realização de atividades 

concretas de reinserção social, de modo a visualizar-se as apenadas como sujeito de direitos 

(CUNHA, 2010, p. 160). 

Destarte, faz-se por imprescindível a articulação de políticas públicas prisionais 

direcionadas à situação da mulher encarcerada, mediante a construção de um maior 

contingente de estabelecimentos prisionais exclusivamente femininos no Estado do Ceará, 

devendo estes, com o escopo de fomentar a efetivação da assistência educacional, dispor de 

ambientação adequada para a prática de leituras, mediante a estruturação de bibliotecas e 

técnicas de implementação de ensino à distância, de modo a viabilizar assim o exercício digno 

da educação no âmbito prisional feminino, primando assim pela plena aplicabilidade do 

conteúdo normativo já existente na legislação brasileira (ALVES, 2017, p. 18). 

Apenas com a análise da mulher presa como ser humano dotado de direitos 

fundamentais que necessitam ser efetivados no plano concreto de execução da pena é que as 

mulheres presas poderão ter acesso a uma melhor perspectiva de vida pós-encarceramento. 

Para tanto o deslinde da educação inclusiva e que tenha por escopo o desenvolvimento da 

cidadania das mesmas, mostra-se indispensável para a consolidação dos ideais de reeducação 

e reinserção social da mulher encarcerada (ALVES, 2017, p. 18). 
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CONCLUSÃO 

 

A relevância das discussões e estudos acerca da análise prisional se mostram 

importantes para melhor aferir as condições carcerárias do aprisionamento no Brasil, tentando 

assim resguardar direitos fundamentais estatuídos aos encarcerados. O acesso ao direito à 

educação no âmbito prisional pode, assim, ser visto como um mecanismo de recuperação do 

mínimo de dignidade da pessoa sujeita à prisão, vez que, mesmo devendo a esta ser 

formalizada a preservação de todos os direitos atingidos pela privação da liberdade, o 

afastamento da dignidade humana ante a penúria carcerária brasileira ganha espaço. 

Examinou-se assim questão da implementação da assistência educacional na ótica 

prisional do estabelecimento penal feminino Desembargadora Auri Moura Costa, de modo 

que, através dessa análise, estatuiu-se análise crítica da educação prisional das apenadas 

cearenses alocadas no IPF. A realidade da acessibilidade educacional às apenadas do IPF 

mostrou, portanto, como forma de instrumentalização do direito fundamental à educação às 

detentas cearenses que denota a relevância das apenadas como sujeito de direitos e que, por 

intermédio da acessibilidade educacional podem construir novas oportunidades às suas vidas.   

O estudo apresentado na presente pesquisa dissertativa analisou a execução da pena 

sob a égide do Estado de Direito, vez que se investigou que a aplicação da pena conforme se 

mostra atualmente vislumbrada nas sociedades contemporâneas. Aferiu-se, portanto, até que a 

pena lastreada pelos ideários humanizantes fossem traçados pelas ideias advindas do 

Iluminismo, a pena possuía em si um viés exclusivamente retributivo. Contudo, sob a égide 

do desenvolvimento dos Estados de Direito, onde a prevalência do ser humano como sujeito 

de direitos. Verificou-se assim que a evolução da pena e sua finalidade no decorrer da 

evolução histórico-social da humanidade passara a se coadunar com a manifestação punitiva 

que traz ao lume a dignidade humana na seara punitiva.  
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Por intermédio da análise do garantismo penal na execução da pena que os contornos 

punitivos devem ser vislumbrados a partir do afastamento de violações de normas tuteladas 

constitucionalmente ao infrator penal, de modo que deve-se atribuir o predomínio da 

dignidade humana ao punir, trazendo por consequência em face de tal intento meio propício 

ao estímulo dos ideias ressocializatórios da pena.  Constatou-se que, apesar da necessidade de 

observância dos direitos fundamentais das pessoas sujeitas à prisão, quando aferidas as 

singularidades das mulheres sujeitas ao cárcere bem se pode detectar a desconsideração às 

questões constantes na criminalidade e ao encarceramento feminino. 

Restou por demonstrado que através da análise do perfil criminológico da mulher e da 

criminalidade feminina, os estudos criminológicos voltados à construção do perfil da mulher 

delinquente se apresenta inexpressivo, vez que ainda se encontra arraigado aos ideários 

sexistas e androcêntricos.  Como decorrência da análise da criminologia feminina que ela, não 

raras vezes encontra-se presente como forma de direcionamento de tendências e 

comportamentos sociais segundo os interesses de quem detém o poder e, assim, com o escopo 

de preservar as ideias patriarcalistas de dominação masculina traçou-se ainda a visão do 

contato da mulher com o crime como decorrência das conquistas sociais femininas. 

Contudo, mesmo tecendo minúcias acerca da difusão da estereotipização social da 

mulher como ser de segundo plano ao analisar o perfil delitivo da mulher, as concepções 

advindas dos estudos criminológicos femininos demonstram pouca profundidade quanto à 

análise do perfil socioeconômico e cultural que enseja o envolvimento da mulher com o crime, 

pois a necessidade da atuação feminina no sustento da família e no direcionamento das 

atribuições financeiras do lar impacta diretamente na construção do perfil criminológico da 

mulher em contato com o delito. 

Estatuiu-se como decorrência do contato da mulher com o crime que o crescimento da 

população prisional feminina no Brasil se apresenta como decorrência da omissão estatal na 

análise não só de um adequado estudo criminológico feminino, mas na execução de atividades 

penitenciárias voltadas à adequada análise da mulher na prisão.  

Destacou-se ainda a disparidade constante entre a análise da previsão constitucional 

alusiva à tutela da mulher presa e seus respectivos direitos fundamentais através da CF/88 em 

face da realidade a qual a mulher encarcerada encontra-se exposta, pois, além da detecção da 

acanhada previsão normativo-constitucional que traz um direcionamento específico a estas, a 
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aferição do princípio constitucional da igualdade quando examinado sob o crivo da situação 

das pessoas sujeitas ao encarceramento se encontra mitigado quanto à situação da mulher 

presa, vez que as nuances do sexo feminino no cumprimento da pena não são ponderados pelo 

Estado ao sancionar, afastando assim a isonomia através da igualdade material entre homens e 

mulheres no cárcere. 

Assim, a partir dos dados oficiais secundários obtidos junto ao Estado do Ceará aferiu-

se ainda as questões perpetradas em face do aprisionamento feminino no âmbito do presídio 

feminino cearense Auri Moura Costa, de modo a constatar que a realidade prisional 

vivenciada pelas detentas cearenses apresenta os mesmos problemas enfrentados pelo 

encarceramento feminino em âmbito nacional, tal como superlotação, e a precariedade quanto 

ao fornecimento dos serviços estatais, em especial, no que tange ao fornecimento da 

assistência educacional. 

O IPF reflete a nível estadual os percalços enfrentados pelo aprisionamento feminino 

em todo o Brasil, em especial, quanto à ausência de ambientação específica às mulheres 

privadas de liberdade, vez que o presídio alocado no município de Itaitinga consiste no único 

estabelecimento prisional destinado exclusivamente à mulheres no Estado do Ceará, além de 

enfrentar o problema da superlotação, com um contingente atual de 816 internas, apesar de 

possuir capacidade para 374, conforme se extraiu de dados apresentados pela Secretaria de 

Justiça e Cidadania do Estado do Ceará de junho de 2017.  

Contudo, ponderou-se que a manifestação da assistência educacional no âmbito do IPF 

passou a ser vista como mecanismo que, se devidamente implementado no cenário prisional 

feminino cearense fomenta o acesso ao escopo ressocializatório da pena, vez que consiste no 

desdobramento de oportunidades às detentas, tanto na vida intramuros, propiciando a detração 

da pena em face de horas estudadas segundo estatui a LEP, quanto na vida pós-cárcere. 

Examinou-se ademais a existência de amparo normativo apto a regulamentar no plano 

infraconstitucional a questão do acesso à educação das pessoas privadas de liberdade, através 

da análise dos preceitos legais constantes na LEP, na LDB e, de forma mais específica a 

condição das pessoas encarceradas, o Decreto n. 7.626 de 2011 que passa a regulamentar a 

educação de jovens e adultos privados de liberdade, bem como a Resolução CNE n.04 de 

2016 que estabelece a oferta da educação prisional com fulcro na política da educação de 

jovens e adultos e o ensino profissionalizante em prol de pessoas privadas de liberdade; a 
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Resolução n. 02 do CNE de 2010 que apresenta a relevância dos programas de educação à 

distância como estímulo a utilização destas nas ações educacionais em prisões; e a Resolução 

n. 3 do CNPCP de 2009 que explana as disposições sobre as Diretrizes Nacionais para a 

Oferta de Educação nos Estabelecimentos Penais. 

Analisou-se, portanto, como se delineia a implantação da assistência educacional no 

âmbito do IPF, que, apesar da precariedade quanto ao fornecimento do direito à educação às 

detentas do Auri Moura Costa. Destarte, examinou-se a apreciação da realização de atividades 

educacionais ofertadas às detentas. Verificou-se assim que os projetos de assistência 

educacional ofertados no IPF encontram amparo quanto aplicabilidade, de modo que bem se 

analisou a assistência educacional na ótica prisional, que passa a ser uma constante no âmbito 

deste estabelecimento prisional. Contudo, ainda perduram óbices que afastam o contato das 

detentas com as atividades educacionais, pois não raras vezes o número de ofertas e a 

dinâmica de aplicação destas trazem a impossibilidade de participação adequada das apenadas 

junto aos projetos educacionais. Extraiu-se assim como pontos que dificultam a realização 

adequada da assistência educacional no IPF: 

a) A ausência de estrutura adequada para a oferta de programas educacionais às 

detentas, vez que o número de vagas dos projetos não condiz com a quantidade de detentas do 

IPF, afastando assim a plena acessibilidade da educação na prisão à todas as apenadas; 

b) A falha de estrutura apropriada para o desenvolvimento das atividades 

prisionais de reabilitação das detentas, pois que a oferta de atividades de ensino 

profissionalizante em mesmo período que o exercício das atividades de alfabetização básica e 

oficinas laborativas obstam a participação das detentas. 

Contudo, a relevância da assistência educacional no IPF precisa ser viabilizada de 

modo eficaz e eficiente, de modo a proteger o direito à educação das internas. Com base no 

que fora analisado durante esta pesquisa, apresenta-se assim as seguintes alternativas 

propositivas tendentes a fomentar à educação prisional do Auri Moura Costa: 

1) Aumento do número de ofertas de vagas aos projetos de assistência 

educacional do IPF, de modo a abranger a possibilidade de participação do maior número de 

detentas; 
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2) Alinhamento dos horários quanto ao fornecimento de atividades laborativas e 

educacionais no âmbito do IPF de modo a evitar a evasão das internas das atividades 

educacionais; 

3) Realização de trabalhos de conscientização com as internas acerca das 

permanências destas nas atividades educacionais, visando assim evitar desistências e 

abandonos; 

4) Esclarecimentos às detentas acerca das vantagens da participação nos projetos 

de assistência educacional; 

5) Qualificação dos servidores adstritos ao exercício das atividades carcerárias 

com o escopo o estímulo por parte destes às detentas a ingressar nas ações educacionais 

formais e não-formais, conscientizando-os acerca da importância da educação em prisões; 

6) Capacitação e seleção de professores que tendam a ministrar aulas aptas a 

angariar a atenção e comprometimento das internas, visando assim afastar a evasão escolar; 

7) Participação integrada da sociedade civil através do voluntariado nos projetos 

educacionais do IPF, através da realização de cursos, palestras, seminários, conscientização 

das detentas de seus direitos, da relevância da educação em prisões e da participação destas 

nas atividades de escolarização, de modo a aproximar as detentas do convívio social, 

reduzindo estigmas; 

8)   Utilização dos mecanismos de tecnologia de ensino à distância no âmbito do 

IPF, ampliando a acessibilidade das internas à assistência educacional; 

9) Reivindicar a participação do Estado no exercício de atividades 

governamentais voltadas à concretização da assistência educacional no IPF, como decorrência 

do fato de tratar-se a educação como espécie de direito social que tem natureza de direito 

público subjetivo; 

10) Implementação de políticas públicas voltadas à questão do encarceramento 

feminino em especial, quanto à oferta da educação prisional às mulheres presas do IPF; 

11) Necessidade de adequado controle estatal quanto aos dados alusivos à 

implementação da educação em prisões cearenses, vez que a existência de dados consiste em 
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pressuposto essencial para a realização de qualquer política pública, nesta encontrando-se 

inserida a questão da necessidade de políticas públicas prisionais voltadas às detentas do IPF. 

Verifica-se assim que as informações sobre a educação em prisões cearenses devem ser 

tornadas públicas e constantemente atualizadas pelo Estado do Ceará. Contudo, estas não são 

atualizados devidamente, podendo detectar-se tal intento em face do último dado oficial 

através do Censo Penitenciário do Estado do Ceará que é datado de 2014. Além disso, a 

ausência de divulgação, coleta e apresentação destas informações de modo alinhado, 

planejado e articulado conjuntamente entre as secretarias e órgãos que participam das 

atividades educacionais em prisões obstam a construção de um perfil adequado do contato das 

detentas do IPF com a educação, à medida em que não se possui registros precisos quanto aos 

projetos que são executados, qual o contingente de detentos sujeitos aos projetos educacionais 

que voltam a reincidir, fatores estes que dificultam sobremaneira a análise dos impactos da 

educação prisional na ressocialização.   

Por fim, pode-se concluir que ainda não é possível aferir se a proposta da assistência 

educacional no IPF torna possível a efetivação ressocializatória da pena, vez que não existem 

dados oficiais constantes no Estado do Ceará passíveis à extração desta conjectura de modo 

preciso, levando, portanto, à constatação que não existe uma política pública ressocializatória 

para o IPF. Nessa perspectiva verificou-se que o estudo da questão da assistência educacional 

às detentas cearenses do IPF não se encontra exaurida através da presente pesquisa, 

suscitando, assim análises mais detidas quanto a aplicabilidade da educação na prisão 

feminina cearense.   
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