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RESUMO
Os presídios de modo geral é o local onde se encontram todas as pessoas que infringiram as normas previstas na
legislação brasileira, há uma distinção entre os presídios que abrigam homens e mulheres, cada um com a sua forma de
governo, manutenção, normas internas, etc. A quantidade de presídios “femininos” no Brasil é menor do que os ditos
“masculinos”, na maior parte das regiões eles ficam dentro de um mesmo prédio com uma separação muitas vezes
apenas com muros, com a mesma administração e o mesmo tratamento. Visto que a mulher por si só depende de um
tratamento  diferenciado  por  alguns  aspectos  sociais  e  corporais,  deve  existir  um  método  especifico  para  esta
organização. Portanto levando em consideração toda esta questão é visível que este sistema deve ser questionável e
discutido sobre todo o viés jurídico-social.  Para isto,  o presente artigo levará à realização de pesquisas de campo,
análises do Direito puro e sua aplicação nos casos, a busca de dados concretos que mostrem a realidade vivida pelos
presídios dentro do Brasil.
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1 INTRODUÇÃO

“A luta  pela  igualdade de gênero  alem de oportunizar  a  inserção feminina  em diferentes
aspectos proporcionou, também, o aumento do índice de mulheres que estão adentrando ao mundo
da  criminalidade”  (SALETE  CASALI;  URIO,  p.317).  No  Brasil  há  uma  grande  quantidade  de
encarceradas para pouca quantidade de presídios, seja ele genérico ou especifico para as mulheres,
onde neste deveria ter uma organização e tratamento diferenciado para o caso específico. 

Há pesquisas que demonstram a superlotação em todos os  presídios dentro  do  território
brasileiro, levando às autoridades pensarem em possibilidades de construção ou ampliação destes e
a criação de presídios específicos para as encarceradas do sexo feminino, visto que quando há a
distinção de um e de outro, os moradores das celas vivem em tremendo desconforto, chegando a
dividirem  em  seis,  oito  ou  até  mais  pessoas,  em  um  espaço  que  deveria  ser  abrigado  uma
quantidade menor de detentas. 

“O motivo fundamental das enormes diferenças entre a criminalidade de homens e mulheres
repousa no fato de que até agora ambos vinham desempenhando e ocupando distintos papéis e
posições  sociais,  de  maneira  tal  que  a  mulher  se  viu  relegada  a  segundo  plano”  (AFONSO
SERRANO, p. 290).

Desta forma buscará encontrar através de pesquisas o verdadeiro posicionamento da justiça
brasileira  sobre  a  vivência  dos  presídios,  os  projetos  para  mudanças  e  melhorias,  as  falhas
presentes em todo o sistema, as sugestões viáveis para que se possa estar minimamente iniciando
um trabalho de modificações nesses lugares, a negligência proposta pelo Estado sobre os direitos
fundamentais do cidadão, as faltas encontradas dentro dos presídios femininos, todo o processo de
aceitação da encarcerada desde a entrada neste ambiente até o momento da saída. 

“A criminologia contemporânea, a partir do inicio do século XX, supera as teorias patológicas
da criminalidade e concebe o crime para além da norma positiva, ou seja, a visão sociologica de
crime enquanto desvio e do criminoso como sujeitos anormais tomam corpo na literatura juridica”
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(SALETE CASALI; URIO, p.325). Com o objetivo de incluir as encarceradas da melhor forma na
sociedade, houve a fundação da APAC (Associação de proteção e Apoio ao condenado), para que
tenham uma ressocialização digna e assim retornarem às ruas com uma nova perspectiva de vida,
onde consegue restringir á boa reputação. 

Sendo assim, poderá enxergar com outros olhos a sua forma de trabalhar, possibilitando a
colocação novamente no meio do convivio social. Todas as APACS criadas são entidades sem fins
lucrativos e desenvolvem de forma alternativa o cumprimento da pena. O sistema prisional sempre
foi pensado para algo “masculino”, sendo colocado as mesmas regras para ambos, e com o método
APAC, inspira-se o principio da dignidade humana com a convicção de que ninguem é irrecuperavel.
Disponibilizando assim educação e tratamento físico e mental que é necessario para as detentas,
ocorrendo  desta  maneira  um  novo  modelo  de  trabalho  na  qual  as  garantidas  previstas  na
Constituição Federal sejam respeitadas. Destacará, as conclusões decisivas de forma explicita, onde
ocorre violação dos direitos humanos. 

A  pesquisa  iniciada  em  campo  de  forma  variada  e  complexa,  com  fundamentamos  e
depoimentos proprios confirmam a negligencia do sistema carcerário, haja em vista que possui um
grande crescimento com o decorrer do tempo. Podendo realizar algumas formas alternativas de
cumprimento da pena, com a fundação da APAC com melhores tratamentos. Vale destacar que
sendo assim, as encarceradas possuem melhores condições para ressocialização.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisamos em artigos, manuais, legislação, sites relacionados, relatos de casos concretos 
buscando entender o posicionamento do judiciario, do sistema carcerario e dos proprios detentos, 
pesquisas de campo onde haverá participação em audiencias, visitas no presidio e delegacia, busca 
de graficos comparativos para a melhor ilustração da verdadeira situação do sistema carcerario 
brasileiro, ilustrações das condições dos lugares concernentes ao tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com  a  referente  pesquisa,  buscamos  demonstrar  a  verdadeira  vivencia  dos  presídios
brasileiros, a maneira em que o Estado faz a administração destes locais, a distinção entre um e
outro nessa administração. Apontar as falhas encontradas nos presídios, demonstrar o real trabalho
realizado pelas autoridades para que a ressocialização das detentas seja eficaz e às tragam os
benefícios necessários para a volta na sociedade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os presidios vem tendo um aumento significativo no numero detentos, dentre
eles as mulheres, que se viam de maneira inferior aos homens na sociedade e hoje visam ocupar o
mesmo lugar que eles na sociedade. Um desse meio é o crime, fazendo com que cada vez mais
elas  se  envolvem parametro  e  acabam que  lotando  as  penitenciarias  de  forma exorbitante,  de
maneira geral e não apenas em determinado tipo de crime ou em determinada região do País.

Vale destacar que a nem sempre essas detentas tem o amparo necessario do Estado e da
sociedade, para que possam sair e não voltar mais para o crime e assim ter uma boa recolocação na
no meio social, tendo ainda um mal ambiente de vivência dentro das carceragens, fazendo com que
por revolta ou até mesmo descontrole psicologico, não consigam largar mais a vida que entraram
por motivos até mesmo para sobrevivencia.
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